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 EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2019-CPL-IAPEN/AP 

 PROCESSO IAPEN Nº 330202.2018/197 

 

O Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá, por intermédio do Pregoeiro, 

designado pela Portaria nº 015/2017 de 27 de Janeiro de 2017, torna público aos interessados que 

realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, Mediante SISTEMA DE 

REGISTRO DE do PREÇOS tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com a 

Lei 10.520/02 no art. 1º, em sessão publica, por meio da INTERNET, através do site 

www.bblicitações.com.br, COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO 

POR CENTO) PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, sob 

FORMA DE FORNECIMENTO PARCELADO, que será processada e julgada de acordo 

com as disposições deste edital e de seus anexos, da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, 

Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto Estadual n°. 3182/2016, Decreto Estadual nº 2.832/2013, 

Lei Complementar nº123/2006 e alterações, Lei Estadual nº 044/2007, e subsidiariamente, no 

que couber, a Lei 8.666/1993, na sua atual redação. 

 

Acolhimento das 
propostas de preços: 

até as 00h00min do dia 00/00/2018 (horário de Brasília). 

Data da disputa de 
preços: 

00/00/2018 HORÁRIO: 00h00min (horário de Brasília). 

Abertura das propostas:  Às 00h00 do dia 00/00/2018.  

Local: www.licitacoes-e.com.br. 

Pregoeiro: Denilson Barbosa de Almeida 

E-mail: iapen.cpl@gmail.com 

 

I - DO OBJETO 

 

1.1. O objeto deste edital é o registro de preços para futura aquisição de MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL (Ferramentas, Hidráulico e 

Hidrossanitário, Elétrico, Ferragens, Piso e Revestimentos, Madeira, Pintura e 

Soldagem), destinados à Seção de Almoxarifado do Instituto de Administração 

Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN. 

     1.1.2.  Que serão usados em reparos e manutenções nos prédios e unidades 

pertencentes ao IAPEN, uma vez que a mão-de-obra responsável em executar esses 

serviços será a do próprio custodiado nesta Casa Prisional, que é indicado pela Unidade de 

Serviços Gerais conforme sua habilidade, aptidão e técnica. 

           1.1.3.   Esta prática de aproveitar o custodiado para executar serviços de manutenção 

predial já é rotineiro no Instituto, pois além de significar economicidade para a 

Administração, é favorável para o recluso, pois desenvolver atividades laborais é 

benefício para a remição de pena, conforme estabelece a Lei nº 12.433/2011. 
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1.2.   Em atendimento ao estabelecido na Lei 123/06 art. 47 e 48, III a licitação será dividida 

da seguinte forma: 

 

COTA PRINCIPAL COTA RESERVADA LOTES INTEGRAIS 

Lote 

1A 

Ferramentas e 

acessórios 

Lote 

1B 

Ferramentas e 

acessórios 
Lote 5 Material de Pintura 

Lote 

2A 

Hidrossanitário 

(hidráulico) 

Lote 

2B 

Hidrossanitário 

(hidráulico) 
Lote 6 

Material de 

Soldagem 

Lote 

3A 
Material elétrico 

Lote 

3B 
Material elétrico Lote 7 Piso e Revestimento 

Lote 

4A 

Material de 

construção (stricto 

senso) 

Lote 

4B 

Material de 

construção 

(stricto senso) 

Lote 8 Ferragem 

Lote 9 Madeira 

 

1.2.1. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, para cada um do(s) 

lote(s), 

Observando o seguinte modelo: 

1.2.2. LOTES ( 1A, 2A, 3A, 4A) correspondem a 75% (setenta e cinco por cento) das 

quantidades totais dos objetos, (Cotas Principais) destinadas à participação dos 

interessados que atendam aos requisitos deste edital; 

1.2.3. LOTES (1B, 2B, 3B, 4B) correspondem a 25% (vinte e cinco por cento) das 

quantidades totais do objeto, (Cotas Reservadas) destinadas à participação de empresas 

enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, inclusive 

Microempreendedores Individuais – MEI, sem prejuízo da sua participação na cota 

principal; 

 

1.2.4.  Para os Lotes integrais (05, 06, 07, 08, 09) serão destinados as empresas 

enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive 

microempreendedores Individuais – MEI, em relação ao valor, nos termos da Lei 

Complementar n.° 123/2006, e alterações. 

1.3.   Este órgão não se obriga a adquirir os itens relacionados dos licitantes vencedores, nem 

nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar licitação especifica para aquisição 

de um ou de mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do 

registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 4°, da Lei 8.666/1993, e art. 18 do Decreto 

Estadual n°. 3182/2016 - SRP.  
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O QUANTITATIVO TOTAL DOS LOTES FOI DIVIDIDO EM COTA PRINCIPAL E COTA 

RESERVADA. 

O QUANTITATIVO INTEGRAL CONSTA NO ANEXO I DESTE EDITAL (TERMO DE 

REFERÊNCIA). 

LOTE 01 A - COTA PRINCIPAL (75%) DO 

TOTAL A SER RESGISTRADO 

LOTE 01 B - COTA RESERVADA(25%) DO 

TOTAL A SER REGISTRADO 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES 

QUA

NT. 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES 

QUA

NT. 

01 Picareta de aço forjado com cabo. 
UND 

15 
01 Picareta de aço forjado com cabo. 

UND 

05 

02 Talhadeira Chata 1,¼” x 8” 
UND 

08 
02 Talhadeira Chata 1,¼” x 8” 

UND 

02 

03 
Furadeira de impacto; No mínimo 

450w; 110v. 

UND 

04 
03 

Furadeira de impacto; No mínimo 

450w; 110v. 

UND 

01 

04 

Serra mármore, 5”, 1450w, 110v, 

com kit de refrigeração. 

Fabricação Nacional. 

UND 

04 
04 

Serra mármore, 5”, 1450w, 110v, 

com kit de refrigeração. 

Fabricação Nacional. 

UND 

01 

05 Parafuso de 6 mm com bucha 
UND 

75 
05 Parafuso de 6 mm com bucha 

UND 

25 

06 Parafuso de 10 mm com bucha 
UND 

150 
06 Parafuso de 10 mm com bucha 

UND 

50 

07 Broca de 6 mm 
UND 

15 
07 Broca de 6 mm 

UND 

05 

08 Broca de 10 mm 
UND 

15 
08 Broca de 10 mm 

UND 

05 

09 
Martelo de unha 25mm; Cabo de 

madeira. 

UND 

08 
09 

Martelo de unha 25mm; Cabo de 

madeira. 

UND 

02 

10 

Serrote Profissional; Lâmina em 

aço alto carbono temperado e 

lixado. Cabo de madeira 

ergonômico e envernizado. 

Dentes travados. 7 dentes por 

polegada. Proteção plástica para 

os dentes. Tamanho: 20" 

UND 

04 
10 

Serrote Profissional; Lâmina em 

aço alto carbono temperado e 

lixado. Cabo de madeira 

ergonômico e envernizado. 

Dentes travados. 7 dentes por 

polegada. Proteção plástica para 

os dentes. Tamanho: 20" 

UND 

01 

11 
Ancinho; No mínimo com 12 

dentes; Com cabo. 

08 

UND 
11 

Ancinho; No mínimo com 12 

dentes; Com cabo. 

02 

UND 

12 Enxada Larga forjada, com cabo. 
UND 

38 
12 Enxada Larga forjada, com cabo. 

UND 

12 

13 
Disco de corte p/ aço, ferro e 

outros metais, 4½”. 

UND 

75 
13 

Disco de corte p/ aço, ferro e 

outros metais, 4½”. 

UND 

25 

14 
Disco de corte p/ madeira, 

110mm. 

UND 

75 
14 

Disco de corte p/ madeira, 

110mm. 

UND 

25 

15 Disco de corte p/ concreto 110mm 
UND 

75 
15 Disco de corte p/ concreto 110mm 

UND 

25 
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16 Colher de pedreiro; 7” 
UND 

12 
16 Colher de pedreiro; 7” 

UND 

03 

17 
Trena; No mínimo 5m. Com 

trava. 

UND 

15 
17 

Trena; No mínimo 5m. Com 

trava. 

UND 

05 

18 

Chave de fenda. Tamanho 

5/16"x8". Cabo injetado reforçado 

em PVC rígido. Haste em aço 

especial laminado. Ponta Chata. 

UND 

04 
18 

Chave de fenda. Tamanho 

5/16"x8". Cabo injetado reforçado 

em PVC rígido. Haste em aço 

especial laminado. Ponta Chata. 

UND 

01 

19 

Chave de fenda. Tamanho 3/16" x 

4". Cabo injetado reforçado em 

PVC rígido. Haste em aço 

especial laminado. Ponta Chata. 

UND 

04 
19 

Chave de fenda. Tamanho 3/16" x 

4". Cabo injetado reforçado em 

PVC rígido. Haste em aço 

especial laminado. Ponta Chat 

UND 

01 

20 
Chave de teste de corrente, tipo 

fenda. 

UND 

08 
20 

Chave de teste de corrente, tipo 

fenda. 

UND 

02 

21 Alicate universal. 
UND 

08 
21 Alicate universal. 

UND 

02 

22 Alicate de corte diagonal. 
UND 

08 
22 Alicate de corte diagonal. 

UND 

02 

23 Espátula de aço 3”. 
UND 

15 
23 Espátula de aço 3” 

UND 

05 

24 
Cavadeira Articulada com cabo de 

madeira 150 cm. 

UND 

08 
24 

Cavadeira Articulada com cabo de 

madeira 150 cm. 

UND 

02 

25 

Carrinho de mão, roda maciça, 

caçamba em aço, capacidade de 

no mínimo 60litros. 

UND 

75 
25 

Carrinho de mão, roda maciça, 

caçamba em aço, capacidade de 

no mínimo 60litros. 

UND 

25 

26 

Lavadora de Alta Pressão, Vazão 

máxima: 360l/h,- Pressão de 

trabalho: 1.750libras- Potência 

elétrica: 1.650W, Voltagem: 

220V/110V,- Corrente elétrica: 

9ª,- Mangueira: 5m,- Motor: 

Universal. 

UND 

04 
26 

Lavadora de Alta Pressão, Vazão 

máxima: 360l/h,- Pressão de 

trabalho: 1.750libras- Potência 

elétrica: 1.650W, Voltagem: 

220V/110V,- Corrente elétrica: 

9ª,- Mangueira: 5m,- Motor: 

Universal. 

UND 

02 

27 

Roçadeira multifuncional, a 

gasolina 2 tempos, corte por fio e 

lâmina. 

UND 

15 
27 

Roçadeira multifuncional, a 

gasolina 2 tempos, corte por fio e 

lâmina. 

UND 

05 

28 

Chave Philips 3/16" x 4". Cabo 

injetado reforçado em PVC 

rígido. Haste em aço especial 

laminado. 

UND 

04 
28 

Chave Philips 3/16" x 4". Cabo 

injetado reforçado em PVC 

rígido. Haste em aço especial 

laminado. 

UND 

01 

29 
Chave Philips 5/16" x 6". Cabo 

injetado reforçado em PVC rígido. 

Haste em aço especial laminado. 

UND 

04 
29 

Chave Philips 5/16" x 6". Cabo 

injetado reforçado em PVC rígido. 

Haste em aço especial laminado. 

UND 

01 

30 Desempenadeira de aço. 
UND 

08 
30 Desempenadeira de aço. 

UND 

02 

31 Chave Allen. 
JOGO 

03 
31 NÃO CONSTA  

32 

Cadeado tetra 60 mm. Haste em 

aço. Corpo em latão maciço. 

Chave em latão. Fabricação 

UND 

750 
32 

Cadeado tetra 60 mm. Haste em 

aço. Corpo em latão maciço. 

Chave em latão. Fabricação 

UND 

250 
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nacional. nacional. 

33 

Lanterna recarregável, no mínimo 

19 leds, bivolt. Fabricação 

Nacional. 

UND 

75 
33 

Lanterna recarregável, no mínimo 

19 leds, bivolt. Fabricação 

Nacional. 

UND 

25 

34 Parafuso de 8 mm com bucha. 
UND 

75 
34 Parafuso de 8 mm com bucha. 

UND 

25 

35 Broca de 8mm. 
UND 

15 
35 Broca de 8mm. 

UND 

05 

36 

Lima para serrote delgada 4". Em 

aço carbono temperado, com 

cabo. 

UND 

23 
36 

Lima para serrote delgada 4". Em 

aço carbono temperado, com 

cabo. 

UND 

07 

37 
Luva de segurança anticorte, em 

couro. 

PAR 

38 
37 

Luva de segurança anticorte, em 

couro. 

PAR 

12 

38 Arco de serra 12”. 
UND 

08 
38 Arco de serra 12”. 

UND 

02 

39 
Lâmina de Serra p/ arco, 

convencional, 12”. 

UND 

15 
39 

Lâmina de Serra p/ arco, 

convencional, 12”. 

UND 

05 

40 
Paquímetro tipo Universal; Com 

régua de 30 cm. 

UND 

02 
40 NÃO CONSTA  

41 Voltímetro Digital ou analógico. 
UND 

02 
41 NÃO CONSTA  

42 

Fio de Nylon para roçadeiras 

3,0mm. Bobina com no mínimo 

200 m. 

UND 

08 
42 

Fio de Nylon para roçadeiras 

3,0mm. Bobina com no mínimo 

200 m. 

UND 

02 

43 
Lâmina para roçadeira 2 pontas 

20mm. 

UND 

08 
43 

Lâmina para roçadeira 2 pontas 

20mm. 

UND 

02 

44 Mangueira de jardim  50m. 
UND 

08 
44 Mangueira de jardim  50m. 

UND 

02 

45 
Escada doméstica de alumínio 7 

degraus. 

UND 

04 
45 

Escada doméstica de alumínio 7 

degraus. 

UND 

01 

46 
Dobradiça p/ porta, 3½” x 3. 

Embalagem com 03 unidades. 

UND 

15 
46 

Dobradiça p/ porta, 3½” x 3. 

Embalagem com 03 unidades. 

UND 

05 

47 
Fechadura simples c/ maçaneta; 

Em aço inoxidável cromado; 

UND 

75 
47 

Fechadura simples c/ maçaneta; 

Em aço inoxidável cromado; 

UND 

25 

 

LOTE 02 A - COTA PRINCIPAL (75%) DO 

TOTAL A SER RESGISTRADO 

LOTE 02 B - COTA RESERVADA(25%) DO 

TOTAL A SER REGISTRADO 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES 

QUA

NT. 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES 

QUA

NT. 

01 

Chuveiro simples com registro. 

Dimensões: Bitola de ½”; Com 

no mínimo 20cm de 

comprimento; 

UND 

150 
01 

Chuveiro simples com registro. 

Dimensões: Bitola de ½”; Com 

no mínimo 20cm de 

comprimento; 

UND 

50 

02 Torneira plástica de ½” p/ pia. 
UND 

225 
02 Torneira plástica de ½” p/ pia. 

UND 

75 

03 
Adesivo Plástico p/ PVC (Cola 

de tubo); Frasco com 850g. 
UND 

225 
03 

Adesivo Plástico p/ PVC (Cola 

de tubo); Frasco com 850g. 
UND 

75 
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04 

Tubo de esgoto em PVC rígido 

com juntas que aceitam o 

sistema soldável; Dimensões: 

6m x 150 mm. 

UND 

38 
04 

Tubo de esgoto em PVC rígido 

com juntas que aceitam o 

sistema soldável; Dimensões: 

6m x 150 mm. 

UND 

12 

05 

Tubo de esgoto em PVC rígido 

com juntas que aceitam o 

sistema soldável; 6m x 50 mm. 

UND 

38 
05 

Tubo de esgoto em PVC rígido 

com juntas que aceitam o 

sistema soldável; 6m x 50 mm. 

UND 

12 

06 

Tubo de esgoto em PVC rígido 

com juntas que aceitam o 

sistema soldável; 6 m x 40 

mm. 

UND 

38 
06 

Tubo de esgoto em PVC rígido 

com juntas que aceitam o 

sistema soldável; 6 m x 40 

mm. 

UND 

12 

07 
Tubo para água fria, soldável, 

em PVC; 6m x 75 mm. 
UND 

23 
07 

Tubo para água fria, soldável, 

em PVC; 6m x 75 mm. 
UND 

07 

08 
União soldável em PVC; 32 

mm. 
UND 

150 
08 

União soldável em PVC; 32 

mm. 
UND 

50 

09 
União soldável em PVC; 40 

mm. 
UND 

150 
09 

União soldável em PVC; 40 

mm. 
UND 

50 

10 
Luva soldável em PVC; 32 

mm. 
UND 

38 
10 

Luva soldável em PVC; 32 

mm. 
UND 

12 

11 
Luva soldável em PVC; 40 

mm. 
UND 

150 
11 

Luva soldável em PVC; 40 

mm. 
UND 

50 

12 Tê soldável em PVC; 32 mm. 
UND 

150 
12 Tê soldável em PVC; 32 mm. 

UND 

50 

13 Tê soldável em PVC; 40 mm. 
UND 

38 
13 Tê soldável em PVC; 40 mm. 

UND 

12 

14 
Luva de Redução soldável em 

PVC; 40 mm x 20 mm. 
UND 

75 
14 

Luva de Redução soldável em 

PVC; 40 mm x 20 mm. 
UND 

25 

15 
Luva de Redução soldável em 

PVC; 40 mm x 25 mm. 
UND 

75 
15 

Luva de Redução soldável em 

PVC; 40 mm x 25 mm. 
UND 

25 

16 
Joelho soldável 90º em PVC; 

32 mm. 
UND 

75 
16 

Joelho soldável 90º em PVC; 

32 mm. 
UND 

25 

17 
Joelho soldável 90º em PVC; 

40 mm. 
UND 

75 
17 

Joelho soldável 90º em PVC; 

40 mm. 
UND 

25 

18 
Registro soldável tipo esfera 

em PVC; 40 mm. 
UND 

38 
18 

Registro soldável tipo esfera 

em PVC; 40 mm. 
UND 

12 

19 
Registro soldável tipo esfera 

em PVC; 110 mm. 
UND 

04 
19 

Registro soldável tipo esfera 

em PVC; 110 mm. 
UND 

01 

20 
Registro soldável tipo esfera 

em PVC; 75mm. 
UND 

04 
20 

Registro soldável tipo esfera 

em PVC; 75mm. 
UND 

01 

21 
Joelho 90º em PVC soldável + 

roscável; 20 mm x ½”mm. 
UND 

75 
21 

Joelho 90º em PVC soldável + 

roscável; 20 mm x ½”mm. 
UND 

25 

22 
Joelho 90º em PVC soldável + 

roscável; 25mm x ½”mm. 
UND 

75 
22 

Joelho 90º em PVC soldável + 

roscável; 25mm x ½”mm. 
UND 

25 
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23 Fita veda rosca; 18 mm x 50 m. 
UND 

150 
23 Fita veda rosca; 18 mm x 50 m. 

UND 

50 

24 

Caixa sifonada simples 

(completa); Grelha branca e 

quadrada; 3 entradas; 100 mm 

x 100 mm x 50mm. 

UND 

38 
24 

Caixa sifonada simples 

(completa); Grelha branca e 

quadrada; 3 entradas; 100 mm 

x 100 mm x 50mm. 

UND 

12 

25 
Bacia Sanitária com Caixa 

acoplada; Cor Branca. 
UND 

75 
25 

Bacia Sanitária com Caixa 

acoplada; Cor Branca. 
UND 

25 

26 
Bacia Sanitária Simples 

(Convencional). Cor Branca. 
UND 

150 
26 

Bacia Sanitária Simples 

(Convencional). Cor Branca. 
UND 

50 

27 
Torneira boia para caixa 

d’água; ½”. 
UND 

15 
27 

Torneira boia para caixa 

d’água; ½”. 
UND 

05 

28 Sifão simples multiuso. 
UND 

15 
28 Sifão simples multiuso. 

UND 

05 

29 Garganta sanfonada p/ pia. 
UND 

23 
29 Garganta sanfonada p/ pia. 

UND 

07 

30 
Lavatório com coluna (pia). 

Cor branca. 
UND 

75 
30 

Lavatório com coluna (pia). 

Cor branca. 
UND 

25 

31 Torneira de inox p/ pia; ½”. 
UND 

38 
31 Torneira de inox p/ pia; ½”. 

UND 

12 

32 Assento sanitário simples. 
UND 

150 
32 Assento sanitário simples. 

UND 

50 

33 
Ralo para banheiro; 100 mm x 

40 mm. 
UND 

23 
33 

Ralo para banheiro; 100 mm x 

40 mm. 
UND 

07 

34 

Caixa d’água de fibra de vidro 

ou polietileno com tampa. 

Capacidade 1000 litros. 

UND 

04 
34 

Caixa d’água de fibra de vidro 

ou polietileno com tampa. 

Capacidade 1000 litros. 

UND 

01 

35 

Caixa d’água de fibra de vidro 

ou polietileno com tampa. 

Capacidade 5000 litros. 

UND 

12 
35 

Caixa d’água de fibra de vidro 

ou polietileno com tampa. 

Capacidade 5000 litros. 

UND 

03 

 

LOTE 03 A - COTA PRINCIPAL (75%) DO 

TOTAL A SER RESGISTRADO 

LOTE 03 B - COTA RESERVADA(25%) DO 

TOTAL A SER REGISTRADO 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES 

QUA

NT. 

ITE

M 
ESPECIFICAÇÕES 

QUAN

T. 

01 Chave Contatora 25 amperes. 
UND 

12 
01 Chave Contatora 25 amperes. 

UND 

03 

02 
Eletroduto corrugado flexível; 

25mm x 50m. 
PEÇAS 

04 
02 

Eletroduto corrugado flexível; 

25mm x 50m. 
PEÇAS 

01 

03 Refletor completo de 500 w. 
UND 

75 
03 Refletor completo de 500 w. 

UND 

25 

04 
Cabo elétrico flexível 2,5 mm 

x 100 m. 
UND 

75 
04 

Cabo elétrico flexível 2,5 mm 

x 100 m. 
UND 

25 

05 
Cabo elétrico flexível 4 mm x 

100 m 

UND 

75 
05 

Cabo elétrico flexível 4 mm x 

100 m 

UND 

25 

06 Cabo elétrico flexível 6 mm x UND 06 Cabo elétrico flexível 6 mm x UND 
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100 m. 75 100 m. 25 

07 
Cabo elétrico flexível 10 mm x 

100 m. 
UND 

75 
07 

Cabo elétrico flexível 10 mm 

x 100 m. 
UND 

25 

08 
Fita isolante; Antichama; 19 

mm x 20m. 
UND 

75 
08 

Fita isolante; Antichama; 19 

mm x 20m. 
UND 

25 

09 
Fita isolante; Alta fusão; 19 

mm x 10m. 
UND 

75 
09 

Fita isolante; Alta fusão; 19 

mm x 10m. 
UND 

25 

10 
Bocal - Soquete de porcelana 

E-27. 
UND 

375 
10 

Bocal - Soquete de porcelana 

E-27. 
UND 

125 

11 
Plafon; Com soquete de 

porcelana. 
UND 

75 
11 

Plafon; Com soquete de 

porcelana. 
UND 

25 

12 Lâmpada mista de 500 w/ 220v 
UND 

150 
12 

Lâmpada mista de 500 w/ 

220v 

UND 

50 

13 
Lâmpada mista de 250 w/220 

v. 
UND 

225 
13 

Lâmpada mista de 250 w/220 

v. 
UND 

75 

14 
Lâmpada Fluorescente 

Compacta 25w/ 110v. 
UND 

750 
14 

Lâmpada Fluorescente 

Compacta 25w/ 110v. 
UND 

250 

15 
Luminária fluorescente de 

sobrepor 1x20w. 
UND 

75 
15 

Luminária fluorescente de 

sobrepor 1x20w. 
UND 

25 

16 
Luminária fluorescente de 

sobrepor 2x20w 

UND 

75 
16 

Luminária fluorescente de 

sobrepor 2x20w 

UND 

25 

17 
Luminária fluorescente de 

sobrepor 1x40w 

UND 

75 
17 

Luminária fluorescente de 

sobrepor 1x40w 

UND 

25 

18 
Luminária fluorescente de 

sobrepor 2x40w 

UND 

75 
18 

Luminária fluorescente de 

sobrepor 2x40w 

UND 

25 

19 Relé fotocélula 127 v 
UND 

75 
19 Relé fotocélula 127 v 

UND 

25 

20 

Luminária de emergência; 

Com no mínimo 30 leds; 

Bivolt. 

UND 

75 
20 

Luminária de emergência; 

Com no mínimo 30 leds; 

Bivolt. 

UND 

25 

21 Disjuntor monopolar 10ª 
UND 

38 
21 Disjuntor monopolar 10ª 

UND 

12 

22 Disjuntor monopolar 15ª 
UND 

38 
22 Disjuntor monopolar 15ª 

UND 

12 

23 Disjuntor monopolar 25ª 
UND 

38 
23 Disjuntor monopolar 25ª 

UND 

12 

24 Disjuntor monopolar 35ª 
UND 

75 
24 Disjuntor monopolar 35ª 

UND 

25 

25 Disjuntor monopolar 60ª 
UND 

15 
25 Disjuntor monopolar 60ª 

UND 

05 

26 Disjuntor bipolar 20ª 
UND 

38 
26 Disjuntor bipolar 20ª 

UND 

12 

27 Disjuntor bipolar 30ª 
UND 

38 
27 Disjuntor bipolar 30ª 

UND 

12 
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28 Disjuntor bipolar 40ª 
UND 

38 
28 Disjuntor bipolar 40ª 

UND 

12 

29 Disjuntor bipolar 50ª 
UND 

38 
29 Disjuntor bipolar 50ª 

UND 

12 

30 Disjuntor bipolar 60ª UND 

38 
30 Disjuntor bipolar 60ª UND 

12 

31 Disjuntor tripolar 50ª 
UND 

23 
31 Disjuntor tripolar 50ª 

UND 

07 

32 Disjuntor tripolar 60ª 
UND 

23 
32 Disjuntor tripolar 60ª 

UND 

07 

33 

Tomada de sobrepor (Caixa 

Versátil); Com Disjuntor 

bipolar e tomada 2P+T 

20A/250 v. 

UND 

75 
33 

Tomada de sobrepor (Caixa 

Versátil); Com Disjuntor 

bipolar e tomada 2P+T 

20A/250 v. 

UND 

25 

34 
Tomada simples (Padrão); 

2P+T 20A/250 v. 
UND 

75 
34 

Tomada simples (Padrão); 

2P+T 20A/250 v. 
UND 

25 

35 
Tomada dupla (Padrão); 2P+T 

20A/250 v. 
UND 

75 
35 

Tomada dupla (Padrão); 

2P+T 20A/250 v. 
UND 

25 

36 
Interruptor simples de uma 

tecla; 10A/250 v 
UND 

75 
36 

Interruptor simples de uma 

tecla; 10A/250 v 
UND 

25 

37 
Interruptor simples de duas 

teclas (duplo); 10A/250 v. 
UND 

75 
37 

Interruptor simples de duas 

teclas (duplo); 10A/250 v. 
UND 

25 

38 
Interruptor simples de três 

teclas (triplo); 10A/250 v. 
UND 

38 
38 

Interruptor simples de três 

teclas (triplo); 10A/250 v. 
UND 

12 

39 
Interruptor simples + tomada 

2P+T 20A/250 v. 
UND 

38 
39 

Interruptor simples + tomada 

2P+T 20A/250 v. 
UND 

12 

40 

Canaleta com tampa e divisão 

– Barras; 20 mm x 10 mm x 2 

m. 

UND 

75 
40 

Canaleta com tampa e divisão 

– Barras; 20 mm x 10 mm x 2 

m. 

UND 

25 

41 
Lâmpada vapor metálico de 

40w/ 220v 
UND 

150 
41 

Lâmpada vapor metálico de 

40w/ 220v 
UND 

50 

42 
Reator para lâmpada vapor 

metálico de 40w/ 220v 
UND 

150 
42 

Reator para lâmpada vapor 

metálico de 40w/ 220v 
UND 

50 

43 Bocal de porcelana E-40; 
UND 

75 
43 Bocal de porcelana E-40; 

UND 

25 

44 

Extensão elétrica, de no 

mínimo 3 tomadas, com 10 m 

de comprimento; 10A/250 v. 

UND 

23 
44 

Extensão elétrica, de no 

mínimo 3 tomadas, com 10 m 

de comprimento; 10A/250 v. 

UND 

07 

45 

Haste de cobre para 

aterramento com conector; 

1,20 m 

UND 

23 
45 

Haste de cobre para 

aterramento com conector; 

1,20 m 

UND 

07 

46 Luva de Eletroduto de ¾’. 
UND 

113 
46 Luva de Eletroduto de ¾’. 

UND 

37 

47 Cabo PP 3 x 4mm. 
PEÇAS 

04 
47 Cabo PP 3 x 4mm. 

PEÇA 

01 
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48 Caixa de passagem 4 x 2. 
UND 

60 
48 Caixa de passagem 4 x 2. 

UND 

20 

LOTE 04 A - COTA PRINCIPAL (75%) DO 

TOTAL A SER RESGISTRADO 

LOTE 04 B - COTA RESERVADA(25%) DO 

TOTAL A SER REGISTRADO 

ITEM ESPECIFICAÇÕES 
QUA

NT. 
ITEM ESPECIFICAÇÕES 

QUAN

T. 

01 Cimento; Saco de 50 Kg. 
UND 

2.250 
01 Cimento; Saco de 50 Kg. 

UND 

750 

02 Areia. 
M³ 

375 
02 Areia. M³ 125 

03 Seixo. 
M³ 

375 
03 Seixo. M³ 125 

04 

Tijolo Cerâmico de 6 furos. 

Dimensões: 9 cm x 14 cm x 

19 cm. 

UND 

15.000 
04 

Tijolo Cerâmico de 6 furos. 

Dimensões: 9 cm x 14 cm x 

19 cm. 

UND 

5.000 

05 
Telha de barro simples, tipo 

PLAN. 
UND 

6.750  
05 

Telha de barro simples, tipo 

PLAN. 
UND 

2.250 

06 

Telha de Fibrocimento; 

Dimensões: 2,44m x 0,50m x 

5 mm. 

UND 

225 
06 

Telha de Fibrocimento; 

Dimensões: 2,44m x 0,50m 

x 5 mm. 

UND 

75 

07 
Forro PVC; Cor: Branco; 

Dimensões: 20 cm x 6m. 
UND 

300 
07 

Forro PVC; Cor: Branco; 

Dimensões: 20 cm x 6m. 
UND 

100 

 

LOTE 05 (INTEGRAL) MATERIAL DE PINTURA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

01 Tinta acrílica branca (latão 18 l) UND 100 

02 Corante Liquido; Bisnaga 50ml; Na cor Ocre. UND 400 

03 Massa corrida acrílica (latão 18 l) UND 50 

04 Rolo de lã de 23 cm UND 50 

05 Rolo de lã de 15 cm UND 50 

06 Pincel 4” UND 30 

07 Verniz; Galão de 3,6 litros. UND 20 

08 Thinner; Embalagem de 1 litro. UND 50 

09 
Esmalte sintético antiferrugem; Embalagem de 

3,6 litros. 
UND 50 

10 Lixa p/ madeira nº 80 UND 300 

11 Lixa p/ madeira nº 100 UND 300 

12 Lixa p/ ferro UND 100 
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LOTE 06 (INTEGRAL) MATERIAL DE SOLDAGEM 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

01 
Eletrodo p/ solda de metais; 2,50mm; 

Embalagem com 5 Kg. 
KG 150 

02 
Eletrodo p/ solda de metais; 3,25mm; 

Embalagem com 5 Kg. 
KG 150 

 

LOTE 07 (INTEGRAL) PISO E REVESTIMENTOS 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

01 Lajota 40x40 M
2
 100 

02 Rejunte. Pacote com 5Kg. KG 500 

03 Argamassa ACII. Pacote com 20Kg. KG 1.200 

 

LOTE 08 (INTEGRAL) FERRAGEM 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

01 Ferro 5/16 UND 300 

02 Ferro 3/8” UND 300 

03 Ferro p/ estribo; KG 50 

04 Arame recozido; 1,24mm KG 20 

 

LOTE 09 (INTEGRAL) MADEIRA 

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

01 
Pernamanca em madeira de lei. Dimensões: 4m 

de comprimento. 
DUZIA 50 

02 
Flexal em madeira de lei. Dimensões: 6m de 

comprimento 
UND 50 

 

II- REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

2.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no Sistema 

Eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 

2.2 - Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o 
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recebimento e abertura da proposta, como também para o horário de início da disputa. 

2.3. O horário limite a ser computado para recebimento de documentos solicitados pelo 

pregoeiro será o comercial (de 08h00min às 12h00min e  das 14h00min às 18h00min). 

2.3 - Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato superveniente, 

que impeça a realização da licitação, será reiniciada somente após comunicação aos 

participantes, no endereço eletrônico utilizado para a divulgação. 

 

III – DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 – Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências de 

habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao 

objeto licitado, e que estejam obrigatoriamente credenciados no sistema “Licitacoes-e”, 

provido pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br. 

E ainda, nos seguintes termos: 

 

3.1.1. Para os LOTES (01A, 02A, 03A, 04A) (Cota Principal) – os interessados que 

atendam aos requisitos do edital; 

 

3.1.2. Para os LOTES (01B, 02B, 03B, 04B) (Cota Reservada) – as empresas 

enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive 

microempreendedores Individuais – MEI, nos termos da Lei Complementar n.° 

123/2006, art. 47 e 48, inciso III. 

 

3.1.3. Para os Lotes integrais (05, 06, 07, 08, 09) destinados as empresas enquadradas 

como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive 

microempreendedores Individuais – MEI, nos termos das alterações da Lei 

Complementar n.° 123/2006, 

 

3.2 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil, 

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

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

3.2.2 - Para participação deste Pregão, o licitante deverá: 

 

3.2.2.1 - Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos 

de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório. 

 

3.2.2.2 - Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 

emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 

menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir dos quatorze anos. 

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


CPL 

 

Fls.___________  

 

Ass.___________ 

 

PROCESSO IAPEN 

Nº 330202.2018/197 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública 
Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá 
Comissão Permanente de Licitação 
Rod. Duca Serra, s/nº, km7 – Cabralzinho, CEP - 68906-460    
Fones: (96) 3261-2713 / 3261-2719     
  

PROCESSO IAPEN Nº 330202.2018/197                                                                              PREGÃO Nº 00/2018– CPL-IAPEN/AP       FL.    13 

3.3 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do Art. 3º da LC nº 

123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

 

3.3.1 - As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, 

requisitos constitucionais ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.4 – Em cumprimento ao disposto no artigo 47 e 48, inciso I da Lei complementar n° 

123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte), aos lotes: 

Lote 05: material de Pintura, Lote 06: Material de Soldagem, Lote 07: Piso e 

Revestimento, Lote 08: Ferragem, Lote 09: Madeira será assegurada a participação 

exclusiva das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ainda em cumprimento aos 

47 e 48, III da Lei complementar 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte) alterada pela Lei 147/2014 os Lotes 01, 02,03 e 04 terão cota 

reservada até 25% para Microempresa, empresa de pequeno porte e 

Microempreendedor Individual – MEI. 

 

3.5 - Não poderão participar deste Pregão: 

 

3.5.1 - empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 

Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá, durante o prazo da sanção aplicada; 

 

3.5.2 - 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; 

 

3.5.3 - empresa impedida de licitar e contratar com o Estado, durante o prazo da sanção 

aplicada; 

 

3.5.4 - sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

 

3.5.5 - empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, recuperação 

extrajudicial, falência, sob concurso de credores, concordata, fusão, cisão ou 

incorporação; 

 

3.5.6 - 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; 

 

3.5.7 - consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

3.5.8 - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração suspensos ou 

que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, Direta ou 
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Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal. 

 

IV – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 5º, § 1º, do Decreto Estadual nº 2648 

de 18 de junho de 2007), no site www.licitacoes-e.com.br, junto às agências do Banco do 

Brasil S.A, sediadas no país. 

 

4.2 - 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. 5º, § 5º, do Decreto 

Estadual nº 2648 de 18 de junho de 2007). Pregão Eletrônico nº 00/2018 - PA nº 

330202.2018/197 

 

4.3 - 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 o Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá, promotora da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros (art.5º, § 4º, do Decreto Estadual nº 2648 de 18 de junho de 2007). 

 

V – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

5.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Programa: 

1.33.20214.421.0038.2412.0.160000, da Fonte: 101 - Elemento de Despesa de nº 339030 – 

constante do Orçamento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá para o 

exercício de 2018. 

 

VI – DA PROPOSTA 

 

6.1 – A licitante deverá encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, até data e horário marcados no preâmbulo para envio, quando então encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

6.2 - As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

 

6.2.1 - Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da 

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

6.2.2 - Até a data e hora marcada para envio das propostas, a licitante poderá retirar ou 

substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

 

6.3 - As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 

sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 
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6.3.1 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, 

ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 

6.4 - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 

6.5 - Até a presente data, devem inexistir fatos impeditivos para a sua habilitação, no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

  

6.6 - Para formular e encaminhar a proposta de preço, no idioma oficial do Brasil, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a licitante deverá estar ciente e levar em 

consideração, além da especificação e condições estabelecidas neste Edital, o atendimento do 

seguinte requisito: 

 

6.6.1 - A proposta de preço deverá ser apresentada, exclusivamente, no sistema 

eletrônico, sendo obrigatório, sob pena de desclassificação, o preenchimento do campo 

especifico do sistema contendo a especificação do objeto a ser fornecido, bem assim no 

campo próprio, o valor expresso em reais (R$) referente ao valor ofertado pelo 

fornecimento do objeto deve ser POR LOTE, o qual incidirá durante toda a vigência do 

contrato, levando-se em consideração a moeda corrente nacional; 

 

6.6.2 - O valor, de que trata o item imediatamente anterior, deverá ser único. 

 

6.7 - Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda especificamente 

com as seguintes condições: 

 

6.7.1 - Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações constantes do 

Anexo I; 

 

6.7.2 - Por ocasião do fornecimento dos produtos, caso seja detectado alguma falha que 

não atenda às especificações do objeto licitado, poderá o CONTRATANTE rejeitá-lo, 

integralmente ou em parte, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a imediata 

correção no prazo de 05 (cinco) dias; 

 

6.7.3 - O valor do produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e total 

responsabilidade, não lhe cabendo o direito de pleitear sua alteração. 

 

6.7.4 - O valor do produto oferecido deverá ser único, não podendo ser diferenciado com 

referência às diversas empresas da área; 

 

6.7.5 - No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes ao produto 

ofertado, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias 

ao pleno e completo fornecimento do objeto deste certame.      

 

6.8 - A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das condições 
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estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer os produtos 

nos seus termos. 

 

6.9 - A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

6.10 – O valor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por extenso. 

Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão 

considerados estes últimos. 

 

6.11 - Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 

assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro pretexto. 

 

6.12 - A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito 

de aumentar o preço ou desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

 

6.13 - A proposta de preço deverá conter ainda os seguintes documentos: 

 

6.13.1 - nome, número do banco, da agência e da conta corrente da licitante. 

6.13.2 - nome, número de identidade, do CPF, telefone e e-mail da pessoa habilitada 

para assinar o Contrato. 

 

6.14. - Os documentos remetidos por meio eletrônico ou por opção “DOCUMENTOS” do 

sistema Licitacoes-e, deverão ser encaminhados em original ou por cópia autenticada, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da sessão de encerramento do certame, a não 

remessa desses documentos poderá acarretar na INABILITAÇÃO da licitante. 

 

6.14.1 - Os originais ou cópias autenticadas, deverão ser encaminhados ao Instituto de 

Administração Penitenciaria do Estado do Amapá, à Rodovia Duca Serra, S/N, km 07, 

Cabralzinho- Macapá-AP (AP), CEP: 68.906-720. At. Pregão - Eletrônico n.º 000/2018 - 

(Pregoeiro: Denílson Barbosa de Almeida). 

 

VII - INEXIQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

 

7.1- Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero ou de 

tal maneira inferiores aos preços correntes no mercado que, em conjunto, não propiciem a 

cobertura de todos os custos decorrentes da contratação e tornem as respectivas propostas 

manifestamente inexequíveis; 

 

7.1.1 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, o Instituto de Administração 

Penitenciaria do Estado do Amapá dará a licitante à oportunidade de demonstrar a 

exequibilidade da proposta, podendo ainda esta Unidade autárquica, de modo paralelo, 
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efetuar diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de 

comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os seguintes 

procedimentos: 

 

7.1.1.1 - Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

 

7.1.1.2 - Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

 

7.1.1.3 - Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

 

7.1.1.4 - Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 

 

7.1.1.5 - Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; 

 

7.1.1.6 - Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

 

7.1.2 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou indícios que 

fundamentem a suspeita; 

 

7.1.3 - Não serão desclassificadas as propostas que consignem preços significativamente 

inferiores aos de mercado, ainda que o Pregoeiro as tenha considerado manifestamente 

inexequíveis em primeiro momento, se posteriormente for demonstrada sua viabilidade; 

 

7.2 - Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 

eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

 

VIII – DA ABERTURA DA SEÇÃO 

 

8.1 – A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data 

e hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com. 

 

8.2 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

8.3 - Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, seja qual 

for o motivo. 

 

IX - CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

http://www.licitacoes-e.com/
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preço ofertado (MENOR PREÇO POR LOTE OFERTADO PARA O 

FORNECIMENTO DO REFERIDO LOTE) e à compatibilidade da proposta com as 

especificações técnicas do objeto.  Serão desclassificadas motivadamente as propostas que 

não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem 

irregularidades, capazes de dificultar o julgamento; 

 

9.2 - Será desclassificada a proposta que apresentar: 

 

a) valores irrisórios ou de valor igual à zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos; 

b) na descrição complementar, especificação e unidade incompatível com o edital; 

c) prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias; 

d) elemento que identifique a licitante na publicação da proposta de preço no sistema 

eletrônico. 

 

9.3 - Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

X- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO CERTAME 

 

10.1. A licitação será processada e julgada em consonância com a legislação do preâmbulo 

deste Edital, com o procedimento de ampla participação para Cota Principal (Lote 1A, Lote 

2A, Lote 3A e Lote 4A) e participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno 

porte e microempreendedor individual nas Cotas Reservadas (Lote 1B, Lote 2B, Lote 3B e 

Lote 4B), e nos Lotes Integrais: 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete), 8 (oito) e 9 (nove), previsto nos 

artigos 47 e 48, incisos I e III da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei 

Complementar n.º 147/2014; 

 

10.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE,  

 

10.3. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema eletrônico, 

a Sessão pública do pregão terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas, na 

forma prevista neste edital; 

 

10.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao 

sistema eletrônico para participar da sessão de lances; 

 

10.5. A cada lance ofertado, a licitante será informada, pelo sistema eletrônico, de seu 

recebimento e respectivo horário de registro de valor; 

 

10.6. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão efetuada pela 

própria licitante; 
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10.7. O sistema eletrônico não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

 

10.7.1. Qualquer informação divulgada pelos participantes que possa identificar as 

empresas licitantes antes da fase de lances importará na desclassificação de suas 

propostas; 

 

10.8. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado 

pelo sistema eletrônico; 

 

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

recebido e registrado em primeiro lugar; 

 

10.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos, cujo início será 

comunicado pelo (a) Pregoeiro (a) através de chat do sistema eletrônico; 

 

10.11. Encerrado o tempo para oferta de lances a que se refere o item anterior, o sistema 

eletrônico emitirá mensagem de início do processo de autoencerramento (tempo 

randômico), o qual terá duração aleatória de até 30 (trinta) minutos, quando será 

automaticamente encerrada a recepção de lances; 

 

10.12. O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço imediatamente após o 

encerramento do tempo aleatório da etapa de lances; 

 

10.13. PARA COTA PRINCIPAL (Lote 1A, Lote 2A, Lote 3A e Lote 4A), em caso de 

empate, nos termos da Lei Complementar n.° 123/2006, será assegurada, como critério de 

desempate, preferência de contratação para a microempresa, empresas de pequeno porte ou 

microempreendedor individual, cuja proposta seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior 

à proposta mais bem classificada no final dos lances do pregão, quando será concedido, pelo 

sistema eletrônico, para microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual mais bem classificada. 

 

10.14. Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.14.1. Encerrada a fase de lances, o licitante enquadrado como microempresa,empresa de 

pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado será convocado 

para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo máximo de 05 minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do Art. 45 do 

dispositivo legal mencionado. 

 

10.14.2. Em caso de apresentação da nova proposta, na forma do subitem 10.14.1, será 

examinada a aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação; 

 

10.14.3. Não sendo apresentada nova proposta, na forma do subitem 10.14.1, ou não 

ocorrendo à contratação, serão convocadas a(s) microempresa(s) ou empresa(s) de pequeno 

porte ou microempreendedor(es) individual (ais) remanescente(s) que porventura se 
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enquadre na situação de empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito; 

 

10.14.4. O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor 

oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual; 

 

10.14.5. No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item; 

 

10.15. Não ocorrendo à contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de 

aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante; 

 

10.16. PARA COTA RESERVADA (Lote 1B, Lote 2B, Lote 3B e Lote 4B), não havendo 

vencedor entre empresas enquadradas como EPP, ME e MEI, depois de esgotadas as 

possibilidades levadas em considerações as prerrogativas das referidas empresas, bem como a 

ordem de classificação, o objeto poderá ser adjudicado ao vencedor da cota Principal, desde 

que: 

 

10.16.1. Não reste empresa enquadrada como EPP, ME e MEI; 

 

10.16.2. Que a empresa melhor classificada para cota Principal tenha registrado proposta 

para cota Reservada, comprometendo-se a registrar o menor preço dentre aqueles propostos 

para as referidas cotas. 

 

10.17. Se a mesma empresa vencer a Cota Reservada e a Cota Principal, a contratação deverá 

ocorrer pelo menor preço ofertado pela empresa; 

 

10.18. PARA OS LOTES INTEGRAIS: 5 (cinco), 6 (seis), 7 (sete), 8 (oito) e 9 (nove). As 

empresas enquadradas como EPP, ME e MEI participarão com prerrogativas igualitárias entre 

si, sendo julgadas com base na legislação do Preâmbulo em especial da Lei Complementar 

123/2006. 

 

XI- FASE DE NEGOCIAÇÃO 

 

11.1. Após aplicação da Lei Complementar n.º 123/2006, será dada início a negociação pelo 

(a) Pregoeiro (a) e empresa licitante detentora do menor preço para cada LOTE, observado o 

critério de julgamento para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas neste edital. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 
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11.2 - 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 13.1 deste Edital, para o endereço constante no preâmbulo; 

 

11.3 - A sessão será suspensa para aguardo da Proposta Adequada e respectiva Documentação 

de Habilitação, cabendo ao (à) Pregoeiro(a) informar, através do Sistema Eletrônico, a data e 

horário para retomada do Pregão; 

 

11.3.1 - Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal que compõe a 

referida Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de 

Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores 

Individuais – MEI, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data da convocação, prorrogáveis 

por igual período, a critério do IAPEN, para apresentação da documentação pendente de 

regularização; 

 

11.3.2. Não havendo a regularização no prazo estabelecido no subitem imediatamente 

anterior, implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração 

convocar às licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ARP, ou 

fracassar a licitação. 

 

 

XII- FASE DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

 

12.1 - Examinada a(s) proposta(s) de preços classificada(s) em primeiro lugar para cada 

LOTE, quanto ao atendimento das especificações do objeto e valor apresentado, caberá ao 

Pregoeiro(a), subsidiado(a) pelo(a) servidor(a) do(a) da Unidade de Materiais - UNAM, 

decidir, motivadamente, a respeito da sua(s) aceitabilidade(s);  

 

12.2 - A licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar 

através do endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br através da opção “DOCUMENTOS” 

no sistema Licitacoes-e, em arquivo único no prazo de até 04 (quatro) horas, após a 

convocação via sistema, a proposta de preço adequada ao último lance (MENOR PREÇO 

POR LOTE OFERTADO PARA O FORNECIMENTO DO REFERIDO LOTE), para 

consulta do Pregoeiro. Caso não ocorra no tempo previsto a empresa será automaticamente 

desclassificada. 

 

12.3 - Decidida a aceitação da(s) proposta(s) de preços, o(a) Pregoeiro(a) passará a análise da 

Documentação de Habilitação da(s) empresa(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar 

para cada LOTE; 

 

12.3.1 - Se o valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará as propostas subsequentes e as respectivas 

Documentações de Habilitação das licitantes, na ordem de classificação, e assim 
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sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 

declarada habilitada e vencedora; 

 

12.4 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 

habilitada e vencedora; 

 

12.5 - No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é facultado ao 

Pregoeiro (a) solicitar as propostas dos demais classificados, tantos quantos necessários, 

quando pertinente para agilização do procedimento; 

 

12.6 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente 

às penalidades estabelecidas neste Edital; 

 

12.7 - A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do Pregão constarão da Ata, sem prejuízo das demais 

formas de publicidade; 

 

12.8 - No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível as licitantes para recepção dos lances, retomando o(a) 

Pregoeiro(a), quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados; 

 

12.9 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes; 

 

12.10 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação, que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

 

12.11 - Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender 

às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente 

verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital; 

 

12.12 - Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro poderá negociar com 

o licitante para que seja obtido melhor preço; 

 

XIII- DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 - Iniciada a fase de habilitação, a licitante que tiver a menor proposta (MENOR PREÇO 

POR LOTE OFERTADO PARA O FORNECIMENTO DO REFERIDO LOTE) aceito 

pelo Pregoeiro, deverá comprovar sua habilitação, enviando imediatamente no prazo de 04 

(quatro) horas, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, com posterior 

encaminhamento dos documentos pertinentes no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, 

conforme item 12.3, a documentação relativa à: 
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I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal e trabalhista; 

V – declarações, conforme descrição detalhada no item 13.1.5. 

 

13.1.1 - Relativos à Habilitação Jurídica: 

 

13.1.1.1 - Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

13.1.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

13.1.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos 

documentos comprobatórios de eleição de seus administradores; 

13.1.1.4 - 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. 

13.1.1.5 - Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução 

Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio – DNRC. 

 

13.1.2 - Relativos à Qualificação Técnica: 

 

13.1.2.1 - 1 (um), ou mais, Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica 

operacional firmado(s) por entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s) 

privada(s), os quais comprovem que a licitante fornece ou esta fornecendo, de forma 

satisfatória, os produtos compatíveis  com o objeto deste Pregão; 

13.1.2.2 - Critérios de sustentabilidade ambiental do produto solicitado (Lote 09 do 

Termo de Referência, anexo I do edital):  
a) As pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem as atividades listadas no Anexo I da 

Instrução Normativa IBAMA Nº 6, de 15/03/2013 são obrigadas ao registro (inscrição) 

no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 

de Recursos Ambientais, instituído pelo art. 17, inciso II, da Lei n° 6.938/81.  

b) A inscrição das pessoas obrigadas ao CTF/APP será realizada no sítio do IBAMA na 

Internet, na forma prevista na Instrução Normativa IBAMA Nº 6, de 15/03/2013. 17  

c) - A comprovação da regularidade do registro se dá mediante a emissão do Certificado 

de Regularidade, com validade de três meses, contendo o número do cadastro, o CPF ou 

CNPJ, o nome ou razão social, as atividades declaradas, que estão ativas, a data de 

emissão, a data de validade e chave de identificação eletrônica.  

d) - A inscrição no Cadastro Técnico Federal não desobriga as pessoas físicas ou 

jurídicas de obter as licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais 

documentos obrigatórios dos órgãos federais, estaduais ou municipais para o exercício 

de suas atividades.  

e) - A atividade de fabricação ou industrialização do item relacionado neste Termo de 

Referência é enquadrada no item 07 (Indústria de madeira), do Anexo I da Instrução 
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Normativa IBAMA Nº 6, de 15/03/2013. Portanto, só será admitida a oferta de produto 

cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 

instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981. 

f) - O registro do fabricante no Cadastro Técnico Federal – CTF assegura que o 

processo de fabricação ou industrialização de um produto, em razão de seu impacto 

ambiental (atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais), 

está sendo acompanhado e fiscalizado pelo órgão competente.  

g) - Todavia, normalmente quem participa da licitação não é o fabricante em si, mas sim 

revendedores, distribuidores ou comerciantes em geral – os quais, por não 

desempenharem diretamente atividades poluidoras ou utilizadoras de recursos 

ambientais, não são obrigados a registrar-se no Cadastro Técnico Federal – CTF do 

IBAMA.  

h) Portanto, a fim de não introduzir distinções entre os licitantes, entendemos que a 

forma mais adequada de dar cumprimento à determinação legal é inseri-la na 

especificação do produto a ser adquirido. 

i) Nessa hipótese, o licitante deverá comprovar, como requisito de aceitação de sua 

proposta, que o fabricante do produto por ele ofertado está devidamente registrado junto 

ao CTF. 

 

13.1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 

13.1.3.1- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já 

exigíveis e apresentados da 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 três meses da data de 

apresentação da proposta, 

13.1.3.2 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede 

da licitante. 

 

13.1.4 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

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

13.1.4.2 - 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 contratual; 

13.1.4.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de 

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional; 

13.1.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

13.1.4.5 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de 

Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente; 

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

13.1.4.7 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 

12.440/2011. 

13.1.4.8 - Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado, expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado do Amapá, nos termos do DECRETO ESTADUAL Nº 

2.832/2013; 

 

13.1.5 - Declarações: 

 

13.1.5.1 - Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de 

fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 

8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, instrução Normativa/MARE n° 5/95, na forma 

do item 5.4.2, conforme Anexo VII; 

13.1.5.2 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 

empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição 

Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, 

de 05/09/2002, conforme Anexo IV deste Edital; 

13.1.5.3 - Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta, 

conforme Anexo V deste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa 

SLTI nº 02/2009, de 16/09/2009. 

13.1.5.4 - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 

4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal – ANEXO VI; 

13.2 - A documentação elencada no item 13.1.5, deverá ser enviada eletronicamente junto 

com a proposta, será impressa pelo Pregoeiro e juntada ao processo. 

 

13.3 - Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: 

 

13.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

13.3.2 - 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 a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, 

para a regularização da documentação. 

13.3.3 - 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). 

13.3.4 - 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 
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no 8.666, de 21/06/1993 e art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

 

13.4 – 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. 

 

13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 

licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

 

13.6 – Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal 

deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

XIV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1 - Declarado o vencedor, será concedido prazo de 3 (três) horas, durante o qual qualquer 

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

intenção de recurso. 

 

14.1.1 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 

do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 

 

14.1.2 - O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

 

14.1.3 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do 

recurso por meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema eletrônico www.licitacoes-

e.com.br no prazo de 3 (três) dias contados da data que postou sua intenção  recursal, 

ficando as demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via 

sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

 

14.2 - Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

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

fase de lances. 

 

14.3 - As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

 

14.4 - O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.5 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito 

suspensivo. 
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14.6 - Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 

 

XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

15.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, 

hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

 

15.2 – A homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Instituto de 

Administração Penitenciária do Estado do Amapá. 

 

15.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado POR LOTE à(s) licitante(s) vencedora(s). 

Após a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 

competente homologará a licitação e formalizará a contratação por intermédio de Contrato. 

 

XVI – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

16.1 - Homologado o resultado da licitação, o(s) licitante(s) vencedor(es) será(ão) 

convocado(s) para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, e depois de publicada no Diário Oficial do Estado terá efeito de compromisso de 

fornecimento de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

 

16.2 - A assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Instituto de 

Administração Penitenciária – IAPEN, deverá ser realizada no endereço Rodovia Duca Serra, 

S/N, Bairro Cabralzinho, de segunda a sexta feira, no horário de 8h às 11h:30min e de 14h às 

16h. 

 

16.2.1 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

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

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

eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu 

recebimento. 

 

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

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

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

 

16.3 - Caso o licitante convocado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo 

estabelecido, poderão ser convocados os licitantes remanescentes para fazê-lo em iguais 

condições e prazo. 

 

16.4 - Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

 

a) os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;  

b) os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens em valor 

igual ao do licitante mais bem classificado. 
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16.5 - Se houver mais de um licitante que aceite cotar os materiais por preço igual ao do 

licitante mais bem colocado, serão classificados segundo a ordem da última proposta 

apresentada durante a fase competitiva. 

 

16.6 - A existência de preços registrados não obriga a(s) instituição (ões) a firmar 

contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição 

do item,sendo assegurada, ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. (art. 16 do Decreto n° 7.892/2013) 

 

16.7 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas na alínea "d" do art. 65, II da Lei n.º 8.666/93 e no art. 17 do Decreto n° 7.892/2013. 

 

16.8 - Não serão realizados acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de 

Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º do 

art. 12 do Decreto nº 7.892/2013). 

 

XVII– DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

17.1- Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

XVIII – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

18.1- Caberá ao IAPEN, órgão gerenciador, a realização do procedimento licitatório, 

incluindo toda instrução processual e consolidação de dados para a realização do 

procedimento licitatório e a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de 

Registro de Preços. 

 

18.2 - O Órgão Gerenciador realizará pesquisa periódica para comprovar a manutenção da 

vantajosidade da Ata de Registro de Preços. (art. 9º, XI, Decreto nº 7.892/2013). 

 

18.3 - Quando do gerenciamento da Ata de Registro de Preços, o IAPEN, conforme art. 5º do 

Decreto nº 7.892/2013: 

 

a) conduzirá eventuais renegociações dos preços registrados; 

b) aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de 

infrações no procedimento licitatório; 

c) aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 

obrigações contratuais assumidas. 

 

18.4 - O Órgão Gerenciador promoverá as negociações e todos os procedimentos relativos à 

revisão e ao cancelamento dos preços registrados, obedecendo às disposições do Capítulo VIII 

do Decreto nº 7.892/2013. 
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18.5 - O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do fornecedor que (art. 20 

do Decreto nº 7.892/2013): 

 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

d) 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, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

18.6 - O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por 

motivo de força maior, que comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, 

por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

 

XIX – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

19.1 - A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data 

de sua assinatura, (art. 12 do Decreto n° 7.892/2013). 

 

XX - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 20.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

20.2 - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 

65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata 

e iniciar outro processo licitatório. 

 

20.3 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 

registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente 

registrado será convocado pelo IAPEN para a devida alteração do valor registrado em Ata. 

 

20.4 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

20.4.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

20.4.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 
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20.4.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 

não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade e dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

XXI - DO CONTRATO 

 

21.1 – O Instituto de Administração Penitenciaria do Estado do Amapá firmará Contrato com 

a(s) Licitante(s) Vencedora(s), conforme previsto no disposto do art. 57 da Lei nº 8.666/93, a 

contar da assinatura do contrato. 

 

21.2 - Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Licitante(s) 

Vencedora(s) que tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

21.3 – O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá convocará, 

oficialmente a(s) Licitante(s) Vencedora(s), durante a validade da sua proposta para, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, para assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

21.4 – Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a Licitante(s) Vencedora(s) 

mantém as condições de habilitação. 

 

21.5 – Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições 

estabelecidas, será convocada a licitante remanescente, na ordem de classificação, para 

assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições proposta pelo primeiro 

classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 

convocatório. Caberá ao pregoeiro à verificação da adequação da proposta e das condições de 

habilitação, obedecida à ordem de classificação. 

 

XXII – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

22.1 - A vigência do contrato é de 12 (meses) meses contados a partir de sua assinatura. 

 

XXIII – DA GARANTIA 

 

23. 1 - O futuro contratado terá que apresentar garantia, correspondente a 3% (três por 

cento) do valor total do Contrato, até o momento da assinatura do Contrato, cabendo-lhe 

optar por qualquer uma das modalidades elencadas nos incisos I a III do § 1º do art. 56 da Lei 

no. 8.666/93. 
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23.2 - A garantia deverá ser renovada na eventual prorrogação contratual, devendo ser 

reforçada no caso de alteração de valor contratado, de forma a manter o percentual 

mencionado no item anterior, e somente será liberada ao final do terceiro mês subsequente ao 

término da vigência contratual. 

 

23.3 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 

23.3.1 - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 

 

23.3.2 - Prejuízos causados à administração ou à terceiro, decorrente de culpa ou dolo durante 

a execução do contrato; e 

 

23.3.3 - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao CONTRATADO; 

 

23. 4 - Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia ou fiança bancária em cujos 

termos não constem expressamente os eventos indicados nos itens 18.3.1 a 18.3.3 desta 

cláusula. 

 

23.4.1 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

 

23.5 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e a avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

 

23.6 - A perda da garantia em favor do IAPEN, em decorrência de rescisão unilateral do 

contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e 

sem prejuízos das demais sanções previstas no contrato. 

 

23.7 - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela 

forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto. 

 

XXIV– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA 

FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

25.1 - Os produtos serão recebidos/aceitos em estrita conformidade com as exigências 

estipuladas no termo de referência, anexo I deste edital. 

  

25.2 – As futuras aquisições provenientes deste termo de referência serão realizadas sob a 

forma de fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade da administração. 

 

XXV– DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 

CONTRATANTE 
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25.1 – Estão elencadas no Anexo I deste Edital (Termo de Referência). 

 

XXVI– FORMA DE PAGAMENTO 

 

26.1 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 10° (décimo) dia útil após 

atesto do fiscal, mediante apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo 

servidor público designado como gestor do contrato a ser firmado entre as partes e após a 

comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social); 

 

26.2 - O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária 

contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o 

nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

crédito; 

 

26.2.1 - O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena de 

cancelamento da Nota de Empenho emitida. 

 

26.3 - A Coordenadoria de Planejamento e Apoio Administrativo Geral do IAPEN reserva-se 

o direito de suspender o pagamento se o objeto do presente CONTRATO for entregue em 

desacordo com as especificações constantes do Edital; 

 

26.4 - Antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, será verificada a situação 

da mesma no que tange às condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo 

obrigatório a CONTRATADA apresentar as guias de recolhimento do FGTS e Previdência 

Social.  

 

26.5 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior 

ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativa ou judicialmente, 

se necessário; 

 

26.6 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

 

I = (TX/100) 
____________________ 

   365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

 

26.6.1 - O IAPEN não estará sujeito à compensação financeira a que se refere à cláusula 

anterior, se o atraso decorrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou 

parcial de documentação hábil, ou pendente de cumprimento pela CONTRATADA de 

quaisquer das cláusulas do contrato. 

 

26.7 - Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 

autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de 

apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu 

causa. 

 

26.8 - Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a 

Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 64 da 

Lei nº 9.430/1996. 

 

26.9 - Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver 

optado pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e apresentar uma 

declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no item anterior, 

conforme dispuser as normas vigentes. 

 

26.10 - Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a 

informar qualquer alteração de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da 

aplicação de sanções contratuais e legais; 

 

XXVII- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

27.1 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido 

de licitar e de contratar com o Estado do Amapá e com as respectivas entidades da 

Administração Pública indireta deste ente federado, pelo prazo de até cinco anos e ficará, 

conforme o caso, sujeito às penalidades previstas nos itens seguintes. 

 

27.2 - A recusa injustificada em assinar o instrumento contratual, a falta proposital de entrega 

de documentação exigida no edital ou a apresentação de documentação falsa sujeitam o 

licitante ou o adjudicatário a uma multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

anual do contrato que seria firmado com o IAPEN, sem prejuízo do impedimento de licitar e 

de contratar com a 
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Administração Pública. 

 

27.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas ao futuro contratado, 

em especial se ele vier a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI, da 

Lei nº 8.666/93, as seguintes penalidades, segundo a gravidade da falta cometida e garantida a 

defesa prévia: 

 

a) advertência por escrito; 

 

b)  multa moratória, nos parâmetros estabelecidos no item seguinte, em decorrência do 

descumprimento ou do atraso no cumprimento de uma ou mais obrigações contratuais 

durante certo período, sem que a falha ou o período de atraso justifiquem, por si sós, a 

rescisão contratual; 

 

c) multa compensatória, nos parâmetros estabelecidos no item seguinte, em decorrência 

do descumprimento de uma ou mais obrigações contratuais, quando a falha ou o 

período de atraso no cumprimento justificarem, por si sós, a rescisão contratual; 

 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e contratar com o IAPEN pelo prazo 

de até 02 (dois) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante o Exmº Sr. Secretário de Justiça e Segurança 

Publica do Estado do Amapá, nos termos do artigo 87, § 3º, da Lei 8.666/1993, 

podendo a reabilitação ser requerida pelo futuro contratado somente após o decurso de 

dois anos da aplicação da penalidade e desde que ele tenha ressarcido o IAPEN pelos 

prejuízos resultantes. 

 

27.4 - As multas estabelecidas nas alíneas “b” e “c” do subitem 27.3 são independentes entre 

si e serão aplicadas pela autoridade competente, sendo que seu recolhimento deverá ser 

efetuado no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do futuro contratado 

pelo IAPEN, não impedindo que o IAPEN rescinda unilateralmente o contrato; 

 

27.5 - As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do subitem 27.3 poderão ser aplicadas 

concomitantemente com as alíneas “b” e “c”, facultada a defesa prévia do interessado no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, na hipótese de declaração de inidoneidade, de 10 (dez) dias, 

contados, em um ou outro caso, da data em que o futuro contratado tido por faltoso tomar 

ciência; 

 

27.6 - As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do subitem 27.3 poderão ser também 

aplicadas ao licitante que, em razão de contrato administrativo: 

 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
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b) Tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação; 

 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

27.7 - Antes da ocasional aplicação de qualquer sanção administrativa, será assegurado ao 

futuro contratado tido por faltoso o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

 

27.8 - Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado da garantia entregue e, caso a 

mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será descontada de 

qualquer fatura ou cobrada judicialmente. 

 

27.9 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, serão aplicáveis as 

multas cominadas nas subcláusulas seguintes: 

 

a) 1% (um por cento) do valor mensal da contratação, por dia de atraso, podendo atingir 

o limite de 5% (cinco por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do 

IAPEN, em caso de descumprimento dos itens 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 

16.20, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.28 e 16.32, das obrigações assumidas pela 

contratada;  

 

b) 5% (cinco por cento) do valor total anual da contratação, podendo atingir o limite de 

25% (vinte e cinco por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do 

IAPEN, em caso de descumprimento dos itens 16.13, 16.14, 16.18, 16.21 e 16.31, das 

obrigações assumidas pela contratada. 

 

c) 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o limite de 15% 

(quinze por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, pelo não 

cumprimento dos itens 16.32 e 16.33, em até 3 (três) dias úteis após a abertura de 

chamando pelo IAPEN. 

 

d) 1% (um por cento) do valor anual, podendo atingir o limite de 50% (cinquenta por 

cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, em caso de 

descumprimento dos itens 16.3, 16.4, 16.17, 16.19 e 16.30, das obrigações assumidas 

pela contratada. 

 

e) De 50% (cinquenta por cento) do valor anual, sem prejuízo de rescisão contratual a 

critério do IAPEN, em caso de descumprimento dos itens 16.1, 16.2, 16.12, 16.15 e 

16.16, das obrigações assumidas pela contratada. 

 

f) O descumprimento dos itens 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.16, 16.18, 16.20, 

16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.28, 16.29 e 16.32, das obrigações 

assumidas pela contratada, ensejarão, em primeira ocorrência, a aplicação de 

advertência por escrito. 
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g) Pelo menos, 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o 

limite de 50% (cinquenta por cento) do valor anual da contratação, sem prejuízo de 

rescisão contratual a critério do IAPEN, se o futuro contratado apresentar um 

comportamento, não descrito acima, que seja considerado inidôneo; 

 

h) Pelo menos, 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o 

limite de 50% (cinquenta por cento) do valor anual da contratação, caso a falha na 

execução do objeto contratual ou qualquer outra falta do futuro contratado não tenha 

sido mencionada acima. 

 

i) A reincidência no descumprimento de itens 16.1, 16.2, 16.12, 16.15 e 16.16, serão 

causa de rescisão contratual por parte do IAPEN. 

 

XXVIII- DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

28.1 - 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 pelo endereço do sistema eletrônico www.licitacoes-e.com.br, cabendo ao 

Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

28.2 – 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. 

 

28.3 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, exclusivamente 

por meio eletrônico, via internet, para o endereço www.licitacoes-e.com.br. 

 

28.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital quem não apontar as falhas 

ou irregularidades supostamente existentes até o segundo dia útil que anteceder a data de 

realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o 

curso do certame. 

 

28.5 - 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. 

 

28.6 - Os avisos, as impugnações, os pedidos de esclarecimentos e respectivos 

posicionamentos serão disponibilizados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br por 

meio do link de mensagem do sistema eletrônico, correspondente a este Edital e no sítio 

www.amapa.gov.br, no link “Licitações”. 

 

XXIX- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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29.1 - O julgamento das propostas será com base no MENOR PREÇO POR LOTE 

OFERTADO PARA O FORNECIMENTO DO REFERIDO LOTE, estando computados 

nesta os itens como tributos, seguros, encargos e demais despesas. 

 

29.2 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da 

Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

 

29.3 - 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. 

 

29.4 – As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de 

homologadas pelo Diretor Presidente do Instituto de administração Penitenciaria do Estado do 

Amapá. 

 

29.5 - É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 

29.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

 

29.7 - A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à 

contratação. 

 

29.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

 

29.9 - O Ordenador de Despesas do Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá 

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. 

 

29.9.1 - A anulação do Pregão induz à do Contrato. 

 

29.9.2 - As licitantes não terão direito à 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 do Contrato. 

 

29.10 - 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. 
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29.11 - Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital. 

 

29.12 - 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. 

 

29.13 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 

constante do preâmbulo deste Edital. 

 

XXX - DOS ANEXOS 

 

30.1 - Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

 

ANEXO I – Termo de Referência 

ANEXO II – Modelo da Proposta Comercial 

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (ou Declaração) 

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Requisitos Constitucionais 

ANEXO V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

ANEXO VI – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 

ANEXO VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da 

Habilitação 

ANEXO VIII- Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte. 

ANEXO IX- Minuta da Ata de Registro de Preços 

ANEXO X – Minuta do Contrato 

 

XXXI- DO FORO 

 

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

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

renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

 

 

 

Macapá-AP, XX de XXXX de 2018. 

 

 

 

 

Denilson Barbosa de Almeida 

Presidente da CPL/IAPEN 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

O objeto do presente termo de referência é o registro de preços para futura aquisição de 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL (Ferramentas, 

Hidráulico e Hidrossanitário, Elétrico, Ferragens, Piso e Revestimentos, Madeira, 

Pintura e Soldagem), destinados à Seção de Almoxarifado do Instituto de Administração 

Penitenciária do Estado do Amapá - IAPEN, conforme quantitativos e especificações 

discriminadas abaixo. 

Para tanto, convém esclarecer que este Termo de Referência subsidia o processo licitatório 

para a aquisição de materiais de construção, os quais serão usados em reparos e manutenções 

nos prédios e unidades pertencentes ao IAPEN, uma vez que a mão-de-obra responsável em 

executar esses serviços será a do próprio custodiado nesta Casa Prisional, que é indicado pela 

Unidade de Serviços Gerais conforme sua habilidade, aptidão e técnica. 

É interessante ressaltar também que essa prática de aproveitar o custodiado para executar 

serviços de manutenção predial já é rotineiro no Instituto, pois além de significar 

economicidade para a Administração, é favorável para o recluso, pois desenvolver atividade 

laboral é benefício para a remição de pena, conforme preconiza a Lei nº 12.433/2011. 

 

1.2. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DO OBJETO 

 

LOTE 01  FERRAMENTAS E ACESSORIOS  

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

1.  Und. 20 Picareta de aço forjado com cabo. 

2.  Und. 10 Talhadeira Chata 1,¼” x 8” 

3.  
Und. 05 

Furadeira de impacto; No mínimo 450w; 

110v. 

4.  Und. 05 Serra mármore, 5”, 1450w, 110v, com kit de 
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refrigeração. Fabricação Nacional. 

5.  Und. 100 Parafuso de 6 mm com bucha 

6.  Und. 200 Parafuso de 10 mm com bucha 

7.  Und. 20 Broca de 6 mm 

8.  Und. 20 Broca de 10 mm 

9.  Und. 10 Martelo de unha 25mm; Cabo de madeira. 

10.  

Und. 05 

Serrote Profissional; Lâmina em aço alto 

carbono temperado e lixado. Cabo de 

madeira ergonômico e envernizado. Dentes 

travados. 7 dentes por polegada. Proteção 

plástica para os dentes. Tamanho: 20" 

11.  
Und. 10 

Ancinho; No mínimo com 12 dentes; Com 

cabo. 

12.  Und. 50 Enxada Larga forjada, com cabo. 

13.  
Und. 100 

Disco de corte p/ aço, ferro e outros metais, 

4½”. 

14.  Und. 100 Disco de corte p/ madeira, 110mm. 

15.  Und. 100 Disco de corte p/ concreto 110mm 

16.  Und. 15 Colher de pedreiro; 7” 

17.  Und. 20 Trena; No mínimo 5m. Com trava. 

18.  

Und. 05 

Chave de fenda. Tamanho 5/16"x8". Cabo 

injetado reforçado em PVC rígido. Haste em 

aço especial laminado. Ponta Chata. 

19.  

Und. 05 

Chave de fenda. Tamanho 3/16" x 4". Cabo 

injetado reforçado em PVC rígido. Haste em 

aço especial laminado. Ponta Chata. 

20.  Und. 10 Chave de teste de corrente, tipo fenda. 

21.  Und. 10 Alicate universal. 

22.  Und. 10 Alicate de corte diagonal. 

23.  Und. 20 Espátula de aço 3” 
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24.  
Und. 10 

Cavadeira Articulada com cabo de madeira 

150 cm 

25.  
Und. 100 

Carrinho de mão, roda maciça, caçamba em 

aço, capacidade de no mínimo 60litros. 

26.       Und 

06 

Lavadora de Alta Pressão, Vazão máxima: 

360l/h,- Pressão de trabalho: 1.750libras- 

Potência elétrica: 1.650W, Voltagem: 

220V/110V,- Corrente elétrica: 9ª,- 

Mangueira: 5m,- Motor: Universal 

27.       Und           20 Roçadeira multifuncional, a gasolina 2 

tempos, corte por fio e lâmina. 

28.       Und. 05 Chave Philips 3/16" x 4". Cabo injetado 

reforçado em PVC rígido. Haste em aço 

especial laminado. 

29.  

Und. 05 

Chave Philips 5/16" x 6". Cabo injetado 

reforçado em PVC rígido. Haste em aço 

especial laminado. 

30.  Und. 10 Desempenadeira de aço. 

31.  Jogo 03 Chave Allen; 

32.  

Und. 1000 

Cadeado tetra 60 mm. Haste em aço. Corpo 

em latão maciço. Chave em latão. 

Fabricação nacional. 

33.  
Und. 100 

Lanterna recarregável, no mínimo 19 leds, 

bivolt. Fabricação Nacional. 

34.  Und. 100 Parafuso de 8 mm com bucha 

35.  Und. 20 Broca de 8mm 

36.  
Und. 30 

Lima para serrote delgada 4". Em aço 

carbono temperado, com cabo. 

37.  Par 50 Luva de segurança anticorte, em couro. 

38.  Und. 10 Arco de serra 12”. 
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39.  Und. 20 Lâmina de Serra p/ arco, convencional, 12”. 

40.  
Und. 02 

Paquímetro tipo Universal; Com régua de 30 

cm. 

41.  Und. 02 Voltímetro Digital ou analógico. 

42.  
Und. 10 

Fio de Nylon para roçadeiras 3,0mm. Bobina 

com no mínimo 200 m. 

43.  Und. 10 Lâmina para roçadeira 2 pontas 20mm 

44.  Und 10 Mangueira de jardim  50m 

45.  und. 05 Escada doméstica de alumínio 7 degraus. 

46.  
Und. 20 

Dobradiça p/ porta, 3½” x 3. Embalagem 

com 03 unidades. 

47.  
Und. 100 

Fechadura simples c/ maçaneta; Em aço 

inoxidável cromado; 

 

LOTE 02 HIDROSSANITÁRIO (HIDRAULICO) 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

1.  

Und. 200 

Chuveiro simples com registro. Dimensões: 

Bitola de ½”; Com no mínimo 20cm de 

comprimento; 

2.  Und. 300 Torneira plástica de ½” p/ pia. 

3.  
Und. 300 

Adesivo Plástico p/ PVC (Cola de tubo); 

Frasco com 850g. 

4.  

Und. 50 

Tubo de esgoto em PVC rígido com juntas 

que aceitam o sistema soldável; Dimensões: 

6m x 150 mm. 

5.  

Und. 50 

Tubo de esgoto em PVC rígido com juntas 

que aceitam o sistema soldável; 6m x 50 

mm. 
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6.  

Und. 50 

Tubo de esgoto em PVC rígido com juntas 

que aceitam o sistema soldável; 6 m x 40 

mm. 

7.  
Und. 30 

Tubo para água fria, soldável, em PVC; 6m x 

75 mm. 

8.  Und. 200 União soldável em PVC; 32 mm. 

9.  Und. 200 União soldável em PVC; 40 mm. 

10.  Und. 50 Luva soldável em PVC; 32 mm. 

11.  Und. 200 Luva soldável em PVC; 40 mm. 

12.  Und. 200 Tê soldável em PVC; 32 mm. 

13.  Und. 50 Tê soldável em PVC; 40 mm. 

14.  
Und. 100 

Luva de Redução soldável em PVC; 40 mm x 

20 mm 

15.  
Und. 100 

Luva de Redução soldável em PVC; 40 mm x 

25 mm 

16.  Und. 100 Joelho soldável 90º em PVC; 32 mm 

17.  Und. 100 Joelho soldável 90º em PVC; 40 mm 

18.  Und. 50 Registro soldável tipo esfera em PVC; 40 mm 

19.  
Und. 05 

Registro soldável tipo esfera em PVC; 110 

mm 

20.  Und. 05 Registro soldável tipo esfera em PVC; 75mm 

21.  
Und. 100 

Joelho 90º em PVC soldável + roscável; 20 

mm x ½”mm 

22.  
Und. 100 

Joelho 90º em PVC soldável + roscável; 

25mm x ½”mm 

23.  Und. 200 Fita veda rosca; 18 mm x 50 m 

24.  

Und. 50 

Caixa sifonada simples (completa); Grelha 

branca e quadrada; 3 entradas; 100 mm x 

100 mm x 50mm 

25.  Und. 100 Bacia Sanitária com Caixa acoplada; Cor 
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Branca. 

26.  
Und. 200 

Bacia Sanitária Simples (Convencional). Cor 

Branca. 

27.  Und. 20 Torneira boia para caixa d’água; ½”. 

28.  Und. 20 Sifão simples multiuso. 

29.  Und. 30 Garganta sanfonada p/ pia. 

30.  Und. 100 Lavatório com coluna (pia). Cor branca. 

31.  Und. 50 Torneira de inox p/ pia; ½”. 

32.  Und. 200 Assento sanitário simples. 

33.  Und. 30 Ralo para banheiro; 100 mm x 40 mm 

34.  
Und. 05 

Caixa d’água de fibra de vidro ou polietileno 

com tampa. Capacidade 1000 litros. 

35.  
Und. 15 

Caixa d’água de fibra de vidro ou polietileno 

com tampa. Capacidade 5000 litros. 

 

LOTE 03 MATERIAL ELETRICO 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

1.  Und. 15 Chave Contatora 25 amperes. 

2.  Pça 05 Eletroduto corrugado flexível; 25mm x 50m 

3.  und 100 Refletor completo de 500 w. 

4.  Pça 100 Cabo elétrico flexível 2,5 mm x 100 m 

5.  Pça 100 Cabo elétrico flexível 4 mm x 100 m 

6.  Pça 100 Cabo elétrico flexível 6 mm x 100 m 

7.  Pça 100 Cabo elétrico flexível 10 mm x 100 m 

8.  Und. 100 Fita isolante; Antichama; 19 mm x 20m 

9.  Und. 100 Fita isolante; Alta fusão; 19 mm x 10m 

10.  Und. 500 Bocal - Soquete de porcelana E-27 

11.  Und. 100 Plafon; Com soquete de porcelana. 
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12.  Und. 200 Lâmpada mista de 500 w/ 220v 

13.  Und. 300 Lâmpada mista de 250 w/220 v 

14.  Und. 1000 Lâmpada Fluorescente Compacta 25w/ 110v 

15.  Und. 100 Luminária fluorescente de sobrepor 1x20w 

16.  Und. 100 Luminária fluorescente de sobrepor 2x20w 

17.  Und. 100 Luminária fluorescente de sobrepor 1x40w 

18.  Und. 100 Luminária fluorescente de sobrepor 2x40w 

19.  Und. 100 Relé fotocélula 127 v 

20.  
Und. 100 

Luminária de emergência; Com no mínimo 

30 leds; Bivolt. 

21.  Und. 50 Disjuntor monopolar 10ª 

22.  Und. 50 Disjuntor monopolar 15ª 

23.  Und. 50 Disjuntor monopolar 25ª 

24.  Und. 100 Disjuntor monopolar 35ª 

25.  Und. 20 Disjuntor monopolar 60ª 

26.  Und. 50 Disjuntor bipolar 20ª 

27.  Und. 50 Disjuntor bipolar 30ª 

28.  Und. 50 Disjuntor bipolar 40ª 

29.  Und. 50 Disjuntor bipolar 50ª 

30.  Und. 50 Disjuntor bipolar 60ª 

31.  Und. 30 Disjuntor tripolar 50ª 

32.  Und. 30 Disjuntor tripolar 60ª 

33.  
Und. 100 

Tomada de sobrepor (Caixa Versátil); Com 

Disjuntor bipolar e tomada 2P+T 20A/250 v. 

34.  Und. 100 Tomada simples (Padrão); 2P+T 20A/250 v. 

35.  Und. 100 Tomada dupla (Padrão); 2P+T 20A/250 v. 

36.  Und. 100 Interruptor simples de uma tecla; 10A/250 v 

37.  
Und. 100 

Interruptor simples de duas teclas (duplo); 

10A/250 v. 

38.  Und. 50 Interruptor simples de três teclas (triplo); 
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10A/250 v. 

39.  
Und. 50 

Interruptor simples + tomada 2P+T 20A/250 

v. 

40.  
Und. 100 

Canaleta com tampa e divisão – Barras; 20 

mm x 10 mm x 2 m. 

41.  Und. 200 Lâmpada vapor metálico de 40w/ 220v 

42.  
Und. 200 

Reator para lâmpada vapor metálico de 

40w/ 220v 

43.  Und. 100 Bocal de porcelana E-40; 

44.  
Und. 30 

Extensão elétrica, de no mínimo 3 tomadas, 

com 10 m de comprimento; 10A/250 v. 

45.  
Und. 30 

Haste de cobre para aterramento com 

conector; 1,20 m 

46.  Und. 150 Luva de Eletroduto de ¾’. 

47.  Pça. 05 Cabo PP 3 x 4mm. 

48.  Und. 80 Caixa de passagem 4 x 2. 

 

 

 

LOTE 04 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SCRICTO 

SENSO) 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

1.  Und. 3000 Cimento; Saco de 50 Kg. 

2.  M³ 500 Areia. 

3.  M³ 500 Seixo. 

4.  
Und. 20000 

Tijolo Cerâmico de 6 furos. Dimensões: 9 cm 

x 14 cm x 19 cm. 

5.  Und. 9000 Telha de barro simples, tipo PLAN. 
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6.  
Und. 300 

Telha de Fibrocimento; Dimensões: 2,44m x 

0,50m x 5 mm. 

7.  
Und. 400 

Forro PVC; Cor: Branco; Dimensões: 20 cm x 

6m. 

 

LOTE 05 MATERIAL DE PINTURA 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

1.  Und. 100 Tinta acrílica branca (latão 18 l) 

2.  Und. 400 Corante Liquido; Bisnaga 50ml; Na cor Ocre. 

3.  Und. 50 Massa corrida acrílica (latão 18 l) 

4.  Und. 50 Rolo de lã de 23 cm 

5.  Und. 50 Rolo de lã de 15 cm 

6.  Und. 30 Pincel 4” 

7.  Und. 20 Verniz; Galão de 3,6 litros. 

8.  Und. 50 Thinner; Embalagem de 1 litro. 

9.  
Und. 50 

Esmalte sintético antiferrugem; Embalagem 

de 3,6 litros. 

10.  Und. 300 Lixa p/ madeira nº 80 

11.  Und. 300 Lixa p/ madeira nº 100 

12.  Und. 100 Lixa p/ ferro 

 

 

LOTE 06 MATERIAL DE SOLDAGEM 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

1.  
Kg 150 

Eletrodo p/ solda de metais; 2,50mm; 

Embalagem com 5 Kg. 
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2.  
Kg 150 

Eletrodo p/ solda de metais; 3,25mm; 

Embalagem com 5 Kg. 

 

 

 

LOTE 07 PISO E REVESTIMENTOS 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

1.  m2 100 Lajota 40x40 

2.  Kg 500 Rejunte. Pacote com 5Kg. 

3.  Kg 1.200 Argamassa ACII. Pacote com 20Kg. 

 

LOTE 08 FERRAGEM 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

a)  Und. 300 Ferro 5/16 

b)  Und. 300 Ferro 3/8” 

c)  Kg 50 Ferro p/ estribo; 

d)  Kg 20 Arame recozido; 1,24mm 

 

LOTE 09 MADEIRA 

 

ITEM 

 

UNIDADE 

QUANTIDADE 

MAXIMA 

ESTIMADA 

 

DESCRIÇÃO 

1.  
Dz. 50 

Pernamanca em madeira de lei. Dimensões: 

4m de comprimento. 

2.  
Und. 50 

Flexal em madeira de lei. Dimensões: 6m de 

comprimento. 
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1.3. DA ESTIMATIVA DE CONSUMO  

Este Instituto apresenta uma população carcerária de aproximadamente 2900 internos, que se 

encontram recolhidos no interior do Cadeião, Prédio Anexo, Centros de Custódia do Zerão e 

Oiapoque, bem como área externa (Pocilga, Aviário e Pecuária) e Penitenciária Feminina. 

Esses internos ficam alojados em pavilhões, conforme tabela abaixo, que necessitam de 

manutenção predial (elétrica, hidráulico e hidrossanitário) rotineiramente. 

  

ITEM DESCRIÇÃO CELAS TOTAL DE INTERNOS 

1.  PAVILHÃO FECHADO 1 25 399 

2.  PAVILHÃO FECHADO 2 26 259 

3.  PAVILHÃO FECHADO 3 22 274 

4.  PAVILHÃO FECHADO 4 14 146 

5.  PAVILHÃO FECHADO 5 10 
AGUARDANDO 

REPAROS 

6.  PAVILHÃO FECHADO 6 5 30 

7.  PAVILHÃO PROVISORIO 1 18 241 

8.  PAVILHÃO PROVISORIO 2 20 273 

9.  PAVILHÃO PROVISORIO 3 16 221 

10.  PAVILHÃO SEGURO  16 180 

11.  PAVILHAO ENFERMARIA  8 25 

12.  SEMIABERTO  54 356 

13.  PAVILHÃO FEMININO 16 120 

14.  CENTRO DE CUSTODIA DO ZERÃO 8 16 

15.  
CENTRO DE CUSTODIA NOVO 
HORIZONTE. 

3 8 

16.  CENTRO DE CUSTODIA DE OIAPOQUE 5 25 

 

Neste sentido, o IAPEN tem em seu organograma duas unidades responsáveis diretamente 

pela estimativa dos materiais de construção. Diz respeito à Unidade de Serviços Gerais, que 

viabiliza a manutenção desses prédios e, a Unidade de Assistência Material, que registra a 

entrada e saída dos materiais usados. Logo, o planejamento por parte da Administração para a 

definição de quantitativo, qualidade e espécie desses materiais baseia-se, além dos registros 

feitos pelas unidades acima citadas, considerando a precariedade das instalações físicas das 

unidades prisionais supracitadas, pois, como exemplo, a unidade do Cadeião, que aloja a 

maioria dos custodiados, foi construída na década de 80 e com a finalidade de ser uma 
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penitenciária agrícola, com a capacidade inicial de 500 (quinhentas) vagas, mas que, com o 

passar dos anos, sofreu inúmeras reformas e adaptações na tentativa de manter reclusos, 

atualmente, mais de 2.900 internos.  

Outro fator importante também é a singularidade da realidade carcerária. O IAPEN, 

particularizando novamente o Cadeião, funciona como “um distrito de uma cidade”, pois além 

de sua população e a ação natural do tempo, apresenta uma estrutura hidráulica, elétrica e 

hidrossanitária grande, complexa e já saturada, por causa da intensidade do uso e pela própria 

depredação causada pelos internos, quando escondem ilícitos nas paredes e chãos dos 

pavilhões, promovem fugas, bem como em eventuais rebeliões ou motins. 

Logo, fica evidente que, pela natureza e destinação do material, não é possível definir com 

plena exatidão o quantitativo a ser demandado pela Administração, considerando, ademais,  a 

ausência de condições de estocagem em grande quantidade de material, sem se falar nos 

riscos de perda decorrentes do armazenamento, o que torna a estimativa de consumo dos 

materiais ora descritos condizentes com a necessidade de manter a estrutura predial dos 

pavilhões de maneira adequada e suficiente para que os custodiados possam ficar alojados 

com bem-estar. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  

2.1 O IAPEN, entidade administrativa integrante da Administração Publica Indireta do Estado 

do Amapá, é composto por estabelecimentos prisionais que compõem o Sistema Penitenciário 

Amapaense. Tais estabelecimentos, como quaisquer outros, necessitam de manutenção 

periódica, pelas razões que seguem: (i) são prédios antigos (ação natural do tempo); e (ii) que 

têm seu desgaste catalisado pelas ações intencionais dos internos que têm interesse na sua 

fragilização, por questões obvias (ação antrópica). Esses motivos aliados ao fato de que o 

IAPEN não possui um vínculo contratual que comtemple a prestação do serviço de 

manutenção predial, tornam imperiosa a aquisição do objeto pleiteado neste termo de 

referência. 

2.2 O IAPEN, é o órgão que abriga presos condenados e provisórios, e cumpri os requisitos 

da Lei de Execução Penal, como a promoção da remição de pena, prevista na Lei 7.210/84. 
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A remição por meio do trabalho está prevista na Lei de Execução Penal, garantindo um dia de 

pena a menos a cada três dias de trabalho. A remição pelo trabalho é um direito de quem 

cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto. 

Desta forma, os presos, que tem a possibilidade de trabalhar nas dependências da 

penitenciária, o fazem sendo supervisionados pelas Unidades do IAPEN responsáveis pela 

manutenção predial, quais sejam, a Unidade de Engenharia - UNENG e a Unidade de 

Serviços Gerais - UNISEG. 

Sendo assim, a mão de obra necessária para a execução desses serviços de construção e 

manutenção predial, é atendida pelos presos capacitados para tal finalidade, proporcionando 

assim a ressocialização, justificando-se a necessidade de aquisição dos materiais relacionados. 

 

2.2 DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A ESCOLHA DO SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

Levando em consideração que o quantitativo estimado de materiais de construção baseou-se 

no consumo realizado no período de 12 (doze) meses, conferidos entre os anos de 2016 e 

2017, e ainda que o presente Termo prevê o fornecimento desses materiais de forma parcelada 

e conforme a demanda mensal deste Instituto Prisional, , justifica-se a adoção da licitação na 

modalidade pregão, na sua forma eletrônica, pelo Sistema de Registro de Preços, 

fundamentado no Decreto nº 7.892/13 em seu artigo 3º, inciso II, ao dispor que:  

Art. 3º - O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 

hipóteses: 

[...] 

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas 

ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de 

tarefa. 

 

2.3 O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de bens e serviços comuns, nos 

termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002. 

2.4 DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A ESCOLHA DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

ESCOLHIDO: MENOR PREÇO POR LOTE 

É cediço, tomado como base o entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU, a 

obrigatoriedade da admissão da adjudicação por item e não por preço global ou lote, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto 
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seja divisível. Todavia a adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular, 

devendo a Administração, nesses casos, justificar de forma fundamentada, no respectivo 

processo administrativo, a vantagem dessa opção. 

 No caso em analise pretende-se adquirir 160 (cento e sessenta) itens. No entanto, apesar da 

propensão em se licitar por item, optou-se por dividi-los em 09 (nove) lotes. Tal agrupamento 

tomou como critério de divisão a congeneridade dos itens envolvidos no certame licitatório.    

A opção pelo critério de adjudicação MENOR PREÇO POR LOTE fundamenta-se pela busca 

de maior celeridade e eficiência das várias etapas procedimentais relativas à licitação, 

formalização e gerenciamento das atas de registro de preços, aquisição, recebimento dos 

materiais e controles dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, 

além de proporcionar uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação em 

todo o país, haja vista que as empresas de outras regiões do Brasil, poderiam não se 

interessar financeiramente em concorrer na disputa de um único item (tomando com base a 

distância geográfica do Amapá), todavia a expectativa muda com a aglomeração de vários 

itens em um único lote, aumentando consecutivamente a competitividade quanto ao lote em 

disputa. 

É conveniente destacar que a fragmentação por item poderia acarretar perda do conjunto ou 

da economia de escala, e até mesmo, resultar em prejuízo à celeridade da licitação, podendo 

ocasionar a excessiva pulverização de contratos e criar dificuldades para a fiscalização e 

execução, pois uma empresa de uma região mais longínqua do Amapá pode durante o período 

de vigência da Ata de Registro de Preço entender que não é mais interessante fornecer um 

único item adjudicado e opte por suportar as consequências contratuais, situação essa que 

dificilmente acontecerá quando adjudica um lote, pois as vantagens para o fornecimento são 

maiores. 

Devemos considerar, ainda, a jurisprudência do TCU, a qual considera que a adjudicação por 

lote é, em regra, incompatível com a aquisição futura por itens, tendo em vista que alguns 

itens podem ser ofertados pelo vencedor do lote a preços superiores aos propostos por outros 

competidores (Acórdão 2695/2013-Plenário) e que nas licitações por lote para registro de 

preços, mediante adjudicação por menor preço global do lote, deve-se vedar a possibilidade 

de aquisição individual de itens registrados para as quais a licitante vencedora não 
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apresentou menor preço (Acórdão 343/2014-Plenário). 

Por todos esses motivos a licitação por lote torna-se mais indicada ao presente 

certame.   

 

3. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

3.1. A apresentação dos materiais deverá obedecer aos seguintes parâmetros: 

a) os materiais deverão estar estritamente de acordo com as especificações, inclusive no que 

diz respeito às especificações de embalagens, validades e garantias; 

b) não serão aceitos materiais que tenham sido objeto de quaisquer processos de reciclagem 

e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus 

fabricantes; 

c) as embalagens dos materiais deverão conter as respectivas especificações técnicas dos 

mesmos e as informações concernentes a seus fabricantes ou importadores (razão social, 

CNPJ, endereço, etc.). 

d) ocorrendo qualquer tipo de dúvida acerca das especificações do material ofertado pela 

empresa, este IAPEN se reservará ao direito de solicitar o envio de amostra para análise, a 

qual deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, sob pena de 

desclassificação da proposta ofertada; 

e) o envio da amostra de material previsto no item anterior deverá correr a expensas da 

empresa licitante. 

 

4. PRAZOS DE VALIDADE E GARANTIAS 

4.1 – O objeto deste termo de Referência deverá possuir validade não inferior a 12 (doze) 

meses. 

 

05. DA ENTREGA DOS PRODUTOS  

5.1 - Os Produtos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias corridos após o recebimento 

da Nota de Empenho, devendo estar acondicionados adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte. 
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5.2 - Quando for o caso, os volumes contendo os Produtos deverão estar identificados 

externamente com os dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

 

06. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS  

6.1 - Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado do IAPEN, em dia de expediente 

normal, no horário de 08h às 12h horas e de 14h às 18h, localizado no Prédio Anexo do 

Instituto de Administração Penitenciária, sito na Rodovia Duca Serra, Cabralzinho, Km 07, 

s/n, Macapá/AP, correndo por conta do fornecedor todas as despesas necessárias. 

 

7. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, pelo responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

7.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos 

no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo 

da aplicação das penalidades. 

7.3 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

 

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

8.1 - Para prestação do serviço objeto deste Termo de Referência foi efetuada pesquisa de 

preços que estimou o valor médio total de R$ 875.238,01 (Oitocentos e setenta e cinco mil, 

duzentos e trinta e oito reais e um centavo), conforme cotações constantes no processo 

administrativo para contratação de empresa fornecedora do objeto em análise. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

9.1 - As despesas da presente contratação correrão à conta dos recursos consignados ao 

IAPEN no orçamento geral do Estado para o exercício de 2018, sob a seguinte classificação: 
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UG IAPEN 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 

1.33.20214.421.0038.2412.0.160000 

FONTE 101-RTU 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

339030 

 

10. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA PROPOSTA  

10.1 - Empresa que realizar oferta de MENOR VALOR POR LOTE para fornecer o objeto 

deste termo de referencia e estiver com as certidões válidas, através do sistema de registro de 

preços. 

 

11. ELABORAÇÃO DO MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS 

11.1. Vide anexo I - Do Termo de Referência - Mapas Comparativos de Preços 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 01 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 02 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 03 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 04 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 05 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 06 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 07 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 08 

 Mapa Comparativo de Preços – Lote 09 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS 

REPAROS: 

12.1.- O fornecimento dos produtos será acompanhado e fiscalizado pelo Chefe da Unidade 

de Materiais do IAPEN – UNAM ou por Comissão designada pela Direção do IAPEN  

12.2 - O representante deste IAPEN anotará, em registro próprio, todas as ocorrências 
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relacionadas com o fornecimento dos produtos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 

13.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deste 

IAPEN deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes. 

13.4 - A licitante vencedora poderá manter preposto, aceito pela Administração do IAPEN, 

durante o período de fornecimento dos materiais, para representá-la sempre que for 

necessário. 

 

13. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

13.1. As futuras aquisições provenientes deste termo de referência serão realizadas sob a forma de 

execução indireta com o fornecimento parcelado, de acordo com a necessidade da administração. 

 

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia útil após 

atesto do fiscal, mediante apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo 

servidor público designado como fiscal do contrato a ser firmado entre as partes e após a 

comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social); 

 

14.2. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem bancária 

contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o 

nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o 

crédito; 

 

14.2.1. O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena de 

cancelamento da Nota de Empenho emitida. 

 

14.3. A Coordenadoria de Planejamento e Apoio Administrativo do IAPEN reserva-se ao 

direito de suspender o pagamento se o objeto do CONTRATO for entregue em desacordo 

com as especificações constantes neste termo de referência; 
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14.4. Antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, será verificada a situação 

da mesma no que tange às condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo 

obrigatória à CONTRATADA apresentar as guias de recolhimento do FGTS e Previdência 

Social.  

 

14.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior 

ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativa ou judicialmente, 

se necessário; 

 

14.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 

cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

 

I = (TX/100) 

     ________ 

 

    365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

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. 

 

14.6.1. O IAPEN não estará sujeito à compensação financeira a que se refere à cláusula 

anterior, se o atraso decorrer do fornecimento irregular do objeto ou com ausência total ou 

parcial de documentação hábil, ou pendente de cumprimento pela CONTRATADA de 

quaisquer das cláusulas do contrato. 
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14.7. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 

autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de 

apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu 

causa. 

 

14.8. Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a 

Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 64 da 

Lei nº 9.430/1996. 

 

14.9. Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver 

optado pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e apresentar uma 

declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no item anterior, 

conforme dispuser as normas vigentes. 

 

14.10. Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a 

informar qualquer alteração de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da 

aplicação de sanções contratuais e legais; 

 

15. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE 

15.1. Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa desempenhar suas 

atividades inerentes ao fornecimento do objeto dentro das normas do Contrato a ser firmado 

entre as partes. 

 

15.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato a ser firmado entre as partes, através de 

um representante da Administração do CONTRATANTE , o qual anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com o mesmo. 
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15.3. Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais e previdenciários dos 

empregados da contratada, que estão prestando os serviços, objetos do contrato a ser firmado 

entre as partes, antes do pagamento. 

 

15.4. Assegurar-se de que os preços contratados estão compatíveis com aqueles praticados no 

mercado, de forma a garantir que continuem a serem os mais vantajosos para o 

CONTRATANTE. 

 

15.5. Notificar, por escrito, a contratada para o fornecimento do objeto deste termo de 

referência a ocorrência de eventuais imperfeições no objeto fornecido, fixando prazo para sua 

correção. 

 

15.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pelo CONTRATADO, inclusive 

quanto à continuidade do fornecimento do objeto que, ressalvados os casos de força maior, 

justificados e aceitos pelo CONTRATANTE, não deve ser interrompida. 

 

15.7. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do termo de referência, 

que venham a ser solicitados pelo CONTRATADO. 

 

15.8. Comunicar ao CONTRATADO toda e qualquer ocorrência relacionada com o 

fornecimento do objeto deste termo de referência. 

 

15.9. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados e assegurar os recursos 

orçamentários e financeiros para custear a despesa; 

 

16. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA 

A contratada, além do fornecimento dos produtos e das obrigações descritas no termo de 

referência, obriga-se a: 
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16.1. Fornecer o objeto da contratação, de acordo com a proposta apresentada e normas 

legais, ficando a seu cargo todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, sem qualquer ônus ao IAPEN, observando sempre os critérios dos 

produtos a serem fornecidos; 

 

16.2. Fornecer o objeto da contratação, de acordo com as legislações vigentes, necessárias e 

indispensáveis ao fornecimento do objeto deste termo de referência; 

 

16.3. Responder pelos danos causados diretamente ao IAPEN ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração do IAPEN; 

 

16.4. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

durante o fornecimento do objeto, ainda que no recinto do IAPEN; 

 

16.5. Assegurar os direitos e cumprimentos de todas as obrigações estabelecidas no Contrato a 

ser firmado entre as partes, inclusive quanto aos preços praticados; 

 

16.6. Zelar pelo perfeito fornecimento do objeto, devendo as falhas que porventura venham a 

ocorrer, serem sanadas no prazo a ser fixado pelo IAPEN, quando da constatação da falha; 

 

16.7. Fornecer o objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis e, inclusive, às recomendações aceitas pela boa 

técnica; 

 

16.8. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do IAPEN inerente ao 

objeto da contratação; 

 

16.9. Prestar esclarecimentos ao IAPEN sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, independente de solicitação; 
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16.10. Comunicar ao IAPEN, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

os esclarecimentos julgados necessários; 

 

16.11. Manter, durante toda execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

16.12. Obter prévia e expressa anuência do CONTRATANTE para caucionar ou utilizar o 

Contrato para qualquer operação financeira, sob pena de rescisão contratual se não o fizer; 

 

16.13. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, o Contrato a ser firmado entre as partes, 

nem subcontratar qualquer parte do fornecimento do objeto a que está obrigada. 

 

16.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas 

dependências do IAPEN, ficando, ainda, o IAPEN, isento de qualquer vínculo empregatício 

com os mesmos; 

 

16.15. Arcar com as despesas de fornecimento do objeto, durante toda a vigência do contrato 

a ser firmado entre as partes. 

 

16.16. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou 

penal, relacionados com o fornecimento do objeto, originariamente ou vinculado por 

prevenção, conexão ou continência; 

 

16.17. Iniciar o fornecimento do objeto imediatamente após a assinatura do Contrato a ser 

firmado entre as partes, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a 

impossibilite de assumir as atividades conforme o estabelecido; 
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16.18. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 

prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 

judiciais movidas por terceiros que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 

cumprimento do CONTRATO; 

 

16.19. Acatar as orientações do IAPEN, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

 

16.20. Assegurar-se do bom fornecimento do objeto, verificando sempre o bom desempenho 

destes, substituindo, sempre que solicitado pelo IAPEN, o profissional cuja atuação, 

permanência ou comportamento seja julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatório à 

disciplina do IAPEN; 

 

16.21. Prover de pessoal necessário para garantir o fornecimento do objeto, nos regimes 

contratados, sem interrupção seja por motivos de férias, descanso semanal, licença, falta ao 

serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação trabalhista 

vigente; 

 

16.22. Arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento por parte da fiscalização do 

CONTRATO, cuidando imediatamente das providências necessárias para correção, evitando 

repetição dos fatos; 

 

16.23. Executar o fornecimento do objeto no período estipulado em Contrato, considerando-se 

que as atividades normais do CONTRATANTE não poderão sofrer paralisações de qualquer 

espécie; 

 

16.24. Providenciar para que todos os seus empregados cumpram as normas internas de 

funcionamento e as relativas à segurança do Edifício onde serão entregues o objeto desta 

contração; 
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16.25. Notificar o IAPEN, por escrito, de eventuais ocorrências no curso do fornecimento do 

objeto desta contratação, fixando prazo para a sua correção; 

 

16.26.  A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do IAPEN não eximirá o 

CONTRATADO de total responsabilidade pelo mau fornecimento do objeto da contratação; 

 

16.27. Atender e manter, durante o fornecimento do objeto da contratação, os níveis mínimos 

de qualificação técnico-operacional; 

 

16.28. Manter durante a vigência do Contrato a ser firmado entre as partes, um preposto 

aceito pelo IAPEN, designado formalmente e mantê-lo na cidade onde será fornecido o 

objeto, para gerenciamento das atividades inerentes ao fornecimento do objeto da contratação 

e representação do contratado, sempre que for necessário; 

 

16.29. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas, sem quaisquer ônus ao IAPEN; 

 

16.30. Informar ao IAPEN ocasional fusão, cisão ou incorporação e obter o consentimento 

prévio e por escrito do IAPEN para a continuidade do fornecimento do objeto, o qual 

dependerá (i) da verificação de que a pessoa jurídica resultante preenche os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação, (ii) da manutenção das condições originais da contratação e 

(iii) da constatação de que a modificação da estrutura da empresa não afetará a boa execução 

do contrato, nem ocasionará qualquer prejuízo; 

 

16.31. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios, objetivando o correto fornecimento do objeto deste contrato; 

 

16.32. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI (Equipamento de 

Proteção Individual), quando for o caso; 
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16.33.  Fornecer crachá ou cartão de identificação aos funcionários; 

 

17. DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS 

17.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

instrumento contratual, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido 

de licitar e de contratar com o Estado do Amapá e com as respectivas entidades da 

Administração Pública indireta deste ente federado, pelo prazo de até cinco anos e ficará, 

conforme o caso, sujeito às penalidades previstas nos itens seguintes. 

 

17.2. A recusa injustificada em assinar o instrumento contratual, a falta proposital de entrega 

de documentação exigida no edital ou a apresentação de documentação falsa sujeitam o 

licitante ou o adjudicatário a uma multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

anual do contrato que seria firmado com o IAPEN, sem prejuízo do impedimento de licitar e 

de contratar com a 

Administração Pública. 

 

17.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas ao futuro contratado, 

em especial se ele vier a incorrer em uma das situações previstas no art. 78, incisos I a XI, da 

Lei nº 8.666/93, as seguintes penalidades, segundo a gravidade da falta cometida e garantida a 

defesa prévia: 

 

f) Advertência por escrito; 

 

g)  Multa moratória, nos parâmetros estabelecidos no item seguinte, em decorrência do 

descumprimento ou do atraso no cumprimento de uma ou mais obrigações contratuais 
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durante certo período, sem que a falha ou o período de atraso justifiquem, por si sós, a 

rescisão contratual; 

 

h) Multa compensatória, nos parâmetros estabelecidos no item seguinte, em decorrência 

do descumprimento de uma ou mais obrigações contratuais, quando a falha ou o 

período de atraso no cumprimento justificarem, por si sós, a rescisão contratual; 

 

i) Suspensão temporária de participar de licitação e contratar com o IAPEN pelo prazo 

de até 

          02 (dois) anos; 

 

j) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação perante o Exmº Sr. Secretário de Justiça e Segurança 

Publica do Estado do Amapá, nos termos do artigo 87, § 3º, da Lei 8.666/1993, 

podendo a reabilitação ser requerida pelo futuro contratado somente após o decurso de 

dois anos da aplicação da penalidade e desde que ele tenha ressarcido o IAPEN pelos 

prejuízos resultantes. 

 

17.4. As multas estabelecidas nas alíneas “b” e “c” do subitem 17.3 são independentes entre si 

e serão aplicadas pela autoridade competente, sendo que seu recolhimento deverá ser efetuado 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação do futuro contratado pelo 

IAPEN, não impedindo que o IAPEN rescinda unilateralmente o contrato; 

 

17.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do subitem 17.3 poderão ser aplicadas 

concomitantemente com as alíneas “b” e “c”, facultada a defesa prévia do interessado no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, na hipótese de declaração de inidoneidade, de 10 (dez) dias, 

contados, em um ou outro caso, da data em que o futuro contratado tido por faltoso tomar 

ciência; 
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17.6. As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do subitem 17.3 poderão ser também 

aplicadas ao licitante que, em razão de contrato administrativo: 

 

d) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 

e) Tenha praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação; 

 

f) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

 

17.7. Antes da ocasional aplicação de qualquer sanção administrativa, será assegurado ao 

futuro contratado tido por faltoso o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

 

17.8. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado da garantia entregue e, caso a 

mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será descontada de 

qualquer fatura ou cobrada judicialmente. 

 

17.9. Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Contrato, serão aplicáveis as 

multas cominadas nas subcláusulas seguintes: 

 

j) 1% (um por cento) do valor mensal da contratação, por dia de atraso, podendo atingir 

o limite de 5% (cinco por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do 

IAPEN, em caso de descumprimento dos itens 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 

16.20, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.28 e 16.32, das obrigações assumidas pela 

contratada;  

 

k) 5% (cinco por cento) do valor total anual da contratação, podendo atingir o limite de 

25% (vinte e cinco por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do 
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IAPEN, em caso de descumprimento dos itens 16.13, 16.14, 16.18, 16.21e 16.31, das 

obrigações assumidas pela contratada. 

 

l) 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o limite de 15% 

(quinze por cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, pelo não 

cumprimento dos itens 16.32 e 16.33, em até 3 (três) dias úteis após a abertura de 

chamando pelo IAPEN. 

 

m) 1% (um por cento) do valor anual, podendo atingir o limite de 50% (cinquenta por 

cento), sem prejuízo de rescisão contratual a critério do IAPEN, em caso de 

descumprimento dos itens 16.3, 16.4, 16.17, 16.19 e 16.30, das obrigações assumidas 

pela contratada. 

 

n) de 50% (cinquenta por cento) do valor anual,  sem prejuízo de rescisão contratual a 

critério do IAPEN, em caso de descumprimento dos itens 16.1, 16.2, 16.12, 16.15 e 

16.16, das obrigações assumidas pela contratada. 

 

o) O descumprimento dos itens 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.16, 16.18, 16.20, 

16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.28, 16.29 e 16.32, das obrigações 

assumidas pela contratada, ensejarão, em primeira ocorrência, a aplicação de 

advertência por escrito. 

 

p) Pelo menos, 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o 

limite de 50% (cinquenta por cento) do valor anual da contratação, sem prejuízo de 

rescisão contratual a critério do IAPEN, se o futuro contratado apresentar um 

comportamento, não descrito acima, que seja considerado inidôneo; 

 

q) Pelo menos, 10% (dez por cento) do valor mensal da contratação, podendo atingir o 

limite de 50% (cinquenta por cento) do valor anual da contratação, caso a falha na 
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execução do objeto contratual ou qualquer outra falta do futuro contratado não tenha 

sido mencionada acima. 

r) A reincidência no descumprimento de itens 16.1, 16.2, 16.12, 16.15 e 16.16, serão 

causa de rescisão contratual por parte do IAPEN. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. O presente termo de referência foi elaborado pelo servidor abaixo nominado, no uso de 

suas atribuições legais e normativas aplicáveis, sendo objeto do exame e, no caso de 

concordância do Diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, integrará o 

processo administrativo formalizado com vistas à abertura do procedimento licitatório. 

 

 

Macapá-AP, 05 de Abril de 2018. 

 

 

 

NERIO GONÇALVES DA SILVA 

Chefe da unidade de material- UNAM/IAPEN 

Decreto nº 1112/2015 

 

 

 

 

Aprovo o presente Termo de Referência. 

 

Em: ____ / ____ / 2018. 

 

 

 

 

LUCIVALDO MONTEIRO  DA COSTA 

Diretor-Presidente do IAPEN 

Decreto n°0840/2017 – GEA 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _____________________________________________ 

CGC/CNPJ:_____________________________________________________________ 

ENDEREÇO:______________________________________________ 

(Fone/Fax)_______________ 

CONTA CORRENTE Nº: __________ BANCO:___________ AGÊNCIA Nº: 

___________ 

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

REPRESENTANTE: ___________________________________ 

CPF Nº: ______________________________________________ 

CI Nº:________________________________________________ 

 

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento dos produtos e as informações relevantes 

ao Instituto de administração Penitenciaria do Estado do Amapá, no que concerne ao 

acompanhamento dos processos em trâmite na Justiça Brasileira e ao auxílio no 

gerenciamento de tais informações, realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica nº 

00/2018-IAPEN, acatando todas as estipulações consignadas no Anexo I e demais termos do 

Edital, conforme abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE, DETALHAMENTO E PREÇO ESTIMATIVA 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR MENSAL (R$) 

VALOR ANUAL (R$) 

 

Declaramos nossa completa submissão a todos os termos do Edital. 

VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (NO MÍNIMO DE 60 DIAS A CONTAR DA 

DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO) 

_______________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (OU DECLARAÇÃO) 

 

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

empresa_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_______________________, estabelecida ___________________________________, 

forneceu para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s)  

produtos:_________________________________. Atestamos (ou declaramos), ainda, que 

tais produtos estão sendo (ou foram) fornecidos satisfatoriamente, não constando, em nossos 

registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as 

obrigações assumidas. 

Localidade, ___ de _____________ de 2018. 

 

________________________________ 

(assinatura e carimbo do emissor) 

 

Telefone/e-mail para eventual contato: 

Observações: Este Atestado (ou Declaração) é um modelo meramente exemplificativo, 

podendo, cada licitante, apresentar seu próprio Atestado, desde que dele conste os dados 

considerados essenciais para sua validade. A ausência, no Atestado, de informações referentes 

ao objeto do certame implicará não-aceitação do atestado e, se for o caso, a inabilitação do 

licitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora 
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 ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

Declaramos ao Instituto de administração Penitenciaria do Estado do Amapá á, referente ao 

Edital do Pregão Eletrônico nº 00/2018-IAPEN, 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). 

 

Local , ______,____ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura e carimbo do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observações: 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 item 12.1.5.3 do Edital do Pregão Eletrônico nº 00/2018-IAPEN, 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 00/2018-IAPEN, 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 00/2018-IAPEN, por 

qualquer meio ou qualquer pessoa. 

b) 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 00/2018-IAPEN. 

c) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 00/2018- 

IAPEN, 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 00/2018-IAPEN 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 00/2018- 

IAPEN 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 

e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

A empresa ______________________________________, CNPJ n.º-

___________________________, declara ao Instituto de administração Penitenciaria do 

Estado do Amapá, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO n.° 00/2018-IAPEN, 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. 

 

 

 

Local , ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

DA HABILITAÇÃO 

 

A EMPRESA ____________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº ______________, com 

sedeRua/Av. ___________________, nº _______, bairro _____________, cidade ________, 

UF______, CEP ____________, em conformidade com o disposto no Art. 32, §2º, da Lei nº 

8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos da sua habilitação para o presente processo licitatório, estando ciente, ainda, da 

obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores. 

 

 

 

Local, ______ de ____________________ de 2018. 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

_____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº 

________________ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) 

_________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de CPF nº 

DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão nº 000/2018-CPL-IAPEN/AP, sob as 

sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada:  

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; (....) 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II,art. 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

 

(Localidade) _______ de ________de ______________   

 

 

Representante legal 

 

Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da 

empresa licitante.  
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AANNEEXXOO  IIXX    

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º. __/2018 

 

PROCESSO n.º. _________/2018. 

PREGÃO n.º _____/2018 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 

 

Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e quinze, o Instituto de 

Administração Penitenciário do Estado do Amapá, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 

34.868.927/0001-60, situado na Rodovia Duca Serra, s/n, Cabralzinho, Estado do Amapá, 

representado por seu Diretor, portador(a) da Carteira de Identidade RG número _______, 

inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazendo sob o número 

_________, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto 7.892/2013 e do art. 15 

da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo 

com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO 

DE PREÇOS n.º ______/2018, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) 

relacionada(s) no item 4, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, 

observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas 

enunciadas nas cláusulas que se seguem. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos materiais especificados no 

Anexo I do Edital de Pregão n.º ____/2018, que passa fazer parte, para todos os efeitos, 

desta Ata. 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data de sua assinatura, (art. 12 do Decreto n° 7.892/2013). 

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

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

Penitenciário do Estado do Amapá, que exercerá suas atribuições por intermédio de sua 

Secretaria de Administração.  

 

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

4.1. Os preços, as empresas, as quantidades e as especificações do material registrados na 

presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de 
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classificação obtida no certame licitatório: 

 

EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ:   

LOTE 

01 
OBJETO VALOR REGISTRADO 

   

 

5. DO CONTRATO E DO PEDIDO DE ENTREGA 

 

5.1. A critério do Instituto de Administração Penitenciário do Estado do Amapá, 

obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) 

sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será(ão) convocado(s) para assinatura do 

contrato a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas 

vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata. 

 

5.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades 

indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de 

acordo com suas necessidades. 

 

5.3. O Instituto de Administração Penitenciário do Estado do Amapá não está 

obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste certame, a 

firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para 

a aquisição pretendida, ficando assegurada a beneficiária do registro a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

 

5.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 

beneficiário do registro quando o Instituto de Administração Penitenciário do Estado 

do Amapá, 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.  

 

5.5. Os preços ofertados e registrados poderão ser revistos nos termos dos artigos 17 a 21 

do Decreto 7.892/2013. 

 

5.6. Não será admitida adesão a esta ata de registro de preços. 

 

5.7. Após a assinatura desta ata de registro de preços, se houver necessidade do 

fornecimento imediato, o IAPEN convocará a empresa cujo preço foi registrado. 

 

5.8. O IAPEN fará a solicitação para a entrega do objeto mediante emissão de pedido de 

entrega, cujo conteúdo deverá estar de acordo com as especificações constante no termo de 

referência -  anexo I do edital de licitação 00/2018 – IAPEN, enviando o referido pedido 

via fax e/ou email. A empresa adjudicada deverá acusar o recebimento de pedido no prazo 

Maximo de 24 horas. 
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5.9. Empresa adjudicada fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

validade desta ata de registro de preços. 

 

5.10. Ao assinar ata de registro de preços, a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os 

produtos, conforme especificações e condições contidas no edital de licitação n°.00/2018 – 

IAPEN e em seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo no caso de divergência 

às especificações e especificações e condições do edital. 

 

5.11. O prazo de garantia e validade dos produtos deverá ser no mínimo de 1 ano, contados 

a partir da entrega destes no setor de Almoxarifado/IAPEN.    

 

6. DO PAGAMENTO 

 

6.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 10º (décimo) dia útil após 

atesto do fiscal, mediante apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo 

servidor público designado como gestor do contrato a ser firmado entre as partes e após a 

comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social); 

 

6.2. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem 

bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar 

explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser efetivado o crédito; 

 

6.2.1. O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena 

de cancelamento da Nota de Empenho emitida. 

 

6.3. A Coordenadoria de Planejamento e Apoio Administrativo Geral do IAPEN reserva-se 

o direito de suspender o pagamento se o objeto do presente CONTRATO for entregue em 

desacordo com as especificações constantes do Edital; 

 

6.4. Antes de cada pagamento a ser efetuado a CONTRATADA, será verificada a situação 

da mesma no que tange às condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo 

obrigatório a CONTRATADA apresentar as guias de recolhimento do FGTS e Previdência 

Social.  

 

6.5.  Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja 

superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativa ou 

judicialmente, se necessário; 

 

6.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente 

pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e 

sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
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que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis 

por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

 

I = (TX/100) 

     ________ 

 

    365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

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. 

 

6.6.1 - O IAPEN não estará sujeito à compensação financeira a que se refere à cláusula 

anterior, se o atraso decorrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou 

parcial de documentação hábil, ou pendente de cumprimento pela CONTRATADA de 

quaisquer das cláusulas do contrato. 

 

6.7. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 

devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 

autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso 

de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem 

deu causa. 

 

6.8. Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre 

a Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento 

da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 

64 da Lei nº 9.430/1996. 

 

6.9. Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver 

optado pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 

instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e apresentar uma 

declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no item 

anterior, conforme dispuser as normas vigentes. 

 

6.10. Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a 

informar qualquer alteração de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena 

da aplicação de sanções contratuais e legais; 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, 

o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação 

indicada na licitação. 
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7.2. 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. 

 

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços 

registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de 

penalidades. 

 

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na ata; 

 

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

 

8.1. Fornecer o material obedecendo rigorosamente ao disposto no anexo I (Termo de 

Referência) do edital do Pregão n.º  

00/2018. 

 

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas 

pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata. 

 

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 

presente Ata. 

 

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação 

exigidas no Edital de Pregão n.º 00/2018. 

 

9.  DAS PENALIDADES 

 

9.1 - A contratada ficará sujeita, nos casos de atraso injustificado no fornecimento, 

inexecução total ou parcial do contrato a ser firmado, as sanções previstas na lei n°. 

10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do Instituto de Administração 

Penitenciaria do Estado do Amapá, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 

ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 

administração, e das cabíveis cominações penais, na forma descrita no edital de licitação n. 

00/2018 – IAPEN.  

 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 

65, da Lei 8.666/93. 

 

10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de 
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mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 

forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pelo Instituto de Administração 

Penitenciário do Estado do Amapá, por intermédio do órgão gerenciador do registro de 

preços. 

 

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado 

no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior. 

10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do 

compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, 

visando igual oportunidade de negociação. 

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da 

ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, 

o órgão gerenciador poderá: 

 

a) liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 

 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão 

gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

 

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

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

cancelado quando: 

 a) não cumprir as obrigações da presente Ata; 

 b) não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem 

justificativa aceitável; 

 c) não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior 

aos praticados no mercado; 

 d) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 

 

11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior; devidamente comprovados. 

 

12. DA PUBLICIDADE 

 

12.1. O Extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no órgão da empresa 

oficial do Estado do Amapá, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da lei 
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8666/93. 

 

12.2. E por estarem assim, justas e acordadas as partes assinam a presente ata em três vias 

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

 

13. DO FORO  

 

13.1. Fica eleito, de comum acordo, entre as partes o foro da Comarca de Macapá – AP, para 

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

renuncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1 – O registro de preço objeto desta ata e sua assinatura pelas partes não geram para o 

IAPEN obrigação de solicitar o fornecimento que delas poderá advir, independentemente 

de estimativa de consumo indicado no edital de licitação 00/2018 – IAPEN. 

14.2. A Empresa signatária desta ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente de suas 

obrigações para com o IAPEN, nos termos do edital de licitação 00/2018 – IAPEN e da sua 

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

todos os fins. 

14.3. Integram o presente ata o Processo Administrativo n.º ___________, o Edital do 

Pregão n.º 00/2018, Termo de Referência e as propostas, com preços e especificações. 

   E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o 

presente instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e 

testemunhas abaixo. 

 

LUCIVALDO MONTEIRO  DA COSTA 

Diretor-Presidente do IAPEN 

Decreto n°0840/2017 – GEA 

 

 

EMPRESA XXXXXXXXX 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: ___________________________  

CPF: ____________________________ 

 

Nome: ___________________________ 

CPF: ____________________________ 

 


