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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº. 04/2020

 A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, doravante denominada de DPE/AM, torna

público  que  realizará  licitação,  na  modalidade  PREGÃO  ELETRÔNICO, para  SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS,  do  tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na  forma da  Lei  Federal  nº.

10.520/2002,  do  Decreto  Federal  nº.  10.024/2019,  do  Decreto  Estadual  nº.  28.182/2008,  do

Decreto  Estadual  nº.  21.178/2000,  do  Decreto  Estadual  nº.  40.674/2019,  da  Resolução  nº.

020/2019-CSDPE/AM, da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente,

a Lei Federal nº. 8.666/1993 e as condições previstas neste Edital e seus Anexos.

1.  DA SESSÃO

 DATA: 01/04/2020

HORA: 10h (horário de Brasília/DF) / 09h (horário de Manaus/AM)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 926430

1.1. Prazo  para  envio  de  Proposta:  DA  DATA  DA  LIBERAÇÃO  DO  EDITAL  NO

COMPRASNET ATÉ O HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. 

1.2. O aviso da licitação será publicado no Diário Eletrônico da DPE/AM e no sítio eletrônico

do Comprasnet – www.comprasgovernamentais.gov.br.

1.3. Cópia  do  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  obtidas  no  endereço  eletrônico:

www.comprasgovernamentais.gov.br

2.  DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto a formação de registro de preços para eventual

contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços  de  publicação  de

avisos de licitação e afins, sob demanda, conforme especificações e condições definidas no

Termo de Referência deste Edital.

2.2. O sistema de registro de preços não obriga a contratação, representando as quantidades

indicadas neste instrumento convocatório apenas uma estimativa da Administração, podendo

esta promover a contratação de acordo com suas necessidades.

2.3.  Em caso de discordância existente entre as especificações e/ou condições do objeto

descritas no Comprasnet e as estabelecidas neste Edital, prevalecerão as últimas.
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3.  DO DETALHAMENTO DO OBJETO

Item Descrição Unidade
Quantidade

estimada
anual

Valor
Unitário

Valor Total
Estimado

1

Prestação  de  serviços  de
publicação de avisos de licitação e
afins,  sob  demanda,  conforme
especificações  e  condições
definidas no Termo de Referência.

Serviço 70 R$ 300,00 R$ 21.000,00

VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: 5 ):R$ 21.000,00

4.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

hábil, consoante §2º do art. 7º do Decreto n.º 7.892/13 e o art. 15 da Lei n.º 8.666/93.

5.  DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1.           Poderão  participar  deste  pregão  quaisquer  empresas  que  explorem  ramo  de

atividade compatível com o objeto licitado, legalmente constituídas, desde que atendam às

condições exigidas deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação exigida.

5.1.1. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte,

nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2016.

5.2.           Os  interessados  deverão  estar  devidamente  credenciados  no  Sistema  de

Cadastramento  Unificado  de  Fornecedores  (SICAF)  e  perante  o  sistema  eletrônico

(Comprasnet)  provido  pela  Secretaria  de  Logística  e  Tecnologia  da  Informação  (SLTI)  do

Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  (MPOG),  por  meio  do  sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br

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

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também

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

detalhadas para sua correta utilização.

5.4.           O uso da  senha de acesso pelo  licitante  é  de sua  responsabilidade exclusiva,

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

provedor  do  sistema  ou  ao  órgão  promotor  da  licitação  (DPE/AM)  responsabilidade  por

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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5.5. Não  poderá  participar,  direta  ou  indiretamente,  desta  licitação  ou  da  execução  dos

serviços:

5.5.1.  empresa  suspensa  de  participar  de  licitação  e/ou  impedida  de  contratar  com

qualquer órgão da Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada, conforme

art. 87, inciso III, da Lei n.º 8.666, de 1993;

5.5.2.  empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com

suspensão  por  órgão  da  Administração  Pública,  Direta  ou  Indireta,  Federal,  Estadual,

Municipal ou do Distrito Federal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial

ou registrado nos bancos de dados oficiais (SICAF e/ou outros), conforme o caso, pelo

órgão  que  o  praticou  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição,

consoante art. 87, IV, da Lei 8.666/93;

5.5.3.  sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;

5.5.4.  empresa que esteja em regime de falência, concordata, recuperação extrajudicial e

judicial (conforme Lei n.º 11.101/05), fusão, cisão, concordata, incorporação, concurso de

credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma

de constituição;

5.5.5.  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 comum;

5.5.6.  empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do Termo

de Referência ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,

responsável técnico ou subcontratado;

5.5.7.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da

Lei n.º 8.666, de 1993.

5.6.           Como condição para participação no pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não”

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.6.1. que  cumpre  os  requisitos  estabelecidos  no  art.  3º  que  cumpre  os  requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº. 123, de 2006, estando apta a usufruir

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

5.6.1.1.     nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de

pequeno  porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

5.6.1.2.     nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito
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de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

5.6.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

5.6.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências Editalícias;

5.6.4. que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.6.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não  emprega  menor  de  16  anos,  salvo  menor,  a  partir  de  14  anos,  na  condição  de

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.6.6. que  a  proposta  foi  elaborada  de forma independente,  nos  termos  da Instrução

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7. que  não  possui,  em  sua  cadeia  produtiva,  empregados  executando  trabalho

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III

do art. 5º da Constituição Federal;

5.6.8. que  os  serviços  são  prestados  por  empresas  que  comprovem cumprimento  de

reserva de cargos prevista em lei  para pessoa com deficiência  ou para reabilitado da

Previdência Social  e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7.           A declaração  falsa  relativa  ao  cumprimento  de  qualquer  condição  sujeitará  o

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

6.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até  03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,

qualquer  pessoa  poderá  impugnar  este  Edital, mediante  petição  a  ser  enviada,

exclusivamente  por  meio  eletrônico,  para  o  endereço  eletrônico

licitacao@defensoria.am.gov.br, no horário de expediente da DPE/AM, das  08h às 14h,

consoante estabelece o art. 24 do Decreto Federal nº. 10.024/2019.

6.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.

6.3. Acolhida a impugnação ou determinadas as providências requeridas, será designada nova

data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não

afetar  a  formulação  das  propostas,  de  acordo  com  art.  22  do  Decreto  Federal  nº.

10.024/2019.
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6.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados

ao  Pregoeiro,  até  03  (três)  dias úteis anteriores  à  data  designada para  abertura  da

sessão  pública,  exclusivamente  por  meio  eletrônico,  para  o  endereço  eletrônico

licitacao@defensoria.am.gov.br, no horário de expediente da DPE/AM, das  08h às 14h,

consoante estabelece o art. 23 do Decreto Federal nº. 10.024/2019.

6.5. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no  prazo de dois dias úteis,

contado da data de recebimento do pedido,  e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

6.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.

6.7. A concessão de efeito  suspensivo  à  impugnação é  medida excepcional  e  deverá  ser

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

6.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão

os participantes e a administração.

7.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1.           Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital,  proposta com a

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da

sessão  pública,  quando,  então,  encerrar-se-á  automaticamente  a  etapa  de  envio  dessa

documentação. 

7.2.           O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

7.3.           Os  licitantes  poderão  deixar  de  apresentar  os  documentos  de  habilitação  que

constem  do  SICAF,  assegurado  aos  demais  licitantes  o  direito  de  acesso  aos  dados

constantes dos sistemas.

7.4.           As  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  deverão  encaminhar  a

documentação  de  habilitação,  ainda  que  haja  alguma  restrição  de  regularidade  fiscal  e

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

7.5.           Incumbirá 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  quaisquer  mensagens  emitidas  pelo  sistema  ou  de  sua

desconexão. 

7.6.           Até  a  abertura  da  sessão  pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
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7.7.           Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de

negociação e julgamento da proposta.

7.8.           Os  documentos  que  compõem  a  proposta  e  a  habilitação  do  licitante  melhor

classificado  somente  serão  disponibilizados  para  avaliação  do  Pregoeiro  e  para  acesso

público após o encerramento do envio de lances.

8.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

8.1.           Acompanha este Edital o modelo de proposta de preços, anexo II do Edital, que o

licitante  preencherá  em  uma  via  devidamente  datada  e  assinada,  contendo  seus  dados

cadastrais tais como: razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, nome, telefones e e-mail

para contato, inclusive bancários, bem como os preços   unitários e total.

8.2.           O licitante deverá obrigatoriamente apresentar a proposta de preços, devidamente

preenchida  com  os  seus  respectivos  valores  corretos  e  assinada,  sob  pena  de

desclassificação,  até  a  data  e  horário  marcados  para  abertura  da  sessão  quando  então

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

8.3.           O licitante deverá consignar,  na forma expressa no sistema eletrônico, o  menor

valor para o item cotado.

8.4.           A proposta de preços não poderá conter alternativas, e deverá ser elaborada em

campo específico e encaminhada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no

valor  ofertado  estar  inclusos  todos  os  impostos,  fretes,  taxas,  embalagens,  seguro,

deslocamento de pessoal, prestação de garantia e demais encargos, de qualquer natureza,

que se façam indispensáveis  à perfeita  entrega do objeto desta licitação,  já  deduzidos os

abatimentos eventualmente concedidos.

8.5.           Não serão aceitas especificações que não contenham as informações necessárias

à perfeita caracterização do objeto e suas especificidades, bem como especificações vagas,

incompletas  ou  que  contenham  apenas  a  expressão:  “CONFORME  EDITAL”,  sendo

sumariamente rejeitadas.

8.6.           Não é permitida a cotação de quantidade inferior àquela constante no Termo de

Referência.

8.7.           Os preços propostos deverão conter até duas casas decimais, não sendo admitidos

valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero, ensejando a desclassificação.

8.8.           As propostas, salvo disposição em contrário, terão validade de 60 (sessenta) dias,

contados da data de abertura da sessão pública.
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9.  DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA,  DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA

FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1.           A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na

data  e  na  hora  indicada  no  preâmbulo  deste  Edital,  no  sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br, horário de Brasília/DF.

9.2.           O Pregoeiro  verificará  as  propostas  apresentadas,  desclassificando  desde  logo

aquelas  que  não  estejam em conformidade  com os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo

de Referência. 

9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.2.2. A  desclassificação  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

9.2.4. O  sistema  ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo  que

somente estas participarão da fase de lances.

9.3.           O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagens  entre  o

Pregoeiro e os licitantes.

9.4.           Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar  lances

exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  imediatamente  informados  do  seu

recebimento e do valor consignado no registro. 

9.5.           O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do lote.

9.6.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

9.7.           O  licitante  somente  poderá  oferecer  lance  de  valor  inferior  ao  último  por  ele

ofertado e registrado pelo sistema.

9.8.           Será adotado, para o envio de lances no pregão eletrônico, o modo de disputa

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance

final e fechado.

9.9.           A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que

transcorrerá o período de tempo de  até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.10.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores

PE 04/2020

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


Avenida André Araújo, 679 – Aleixo
Fone/Fax (92) 98452-6282 / Cep: 69.060-000

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

 
Fls:______
     CLDPE/AM

                   Página 8 de 52

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.000717/2020

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso

até o encerramento deste prazo.

9.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três,

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o

encerramento deste prazo.

9.11.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará

os lances segundo a ordem crescente de valores.

9.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.12.         Poderá o  Pregoeiro,  auxiliado pela  equipe de apoio,  justificadamente,  admitir  o

reinício  da  etapa  fechada,  caso  nenhum  licitante  classificado  na  etapa  de  lance  fechado

atender às exigências de habilitação.

9.13.         Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores

deverão  ser  desconsiderados  pelo  Pregoeiro,  devendo  a  ocorrência  ser  comunicada

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

9.13.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do

sistema.

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.16.         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos

lances. 

9.17.         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas

vinte  e  quatro  horas  da  comunicação  do  fato  pelo  Pregoeiro  aos  participantes,  no  sítio

eletrônico utilizado para divulgação. 

9.18.         O critério de julgamento adotado será o  menor preço,  conforme definido neste

Edital e seus anexos. 

9.19.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.20.         Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas

de  pequeno  porte,  uma  vez  encerrada  a  etapa  de  lances,  será  efetivada  a  verificação
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automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará

em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo

à comparação com os valores da primeira colocada,  se esta for  empresa de maior porte,

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da

LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

9.21.         Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor

lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.22.         A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no

prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a  comunicação

automática para tanto.

9.23.         Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista

ou  não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco

por  cento),  na  ordem  de  classificação,  para  o  exercício  do  mesmo  direito,  no  prazo

estabelecido no subitem anterior.

9.24.         No  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e

empresas  de pequeno porte  que  se encontrem nos intervalos  estabelecidos  nos subitens

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oferta.

9.25.         Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação

ao  produto  estrangeiro,  o  critério  de  desempate  será  aplicado  exclusivamente  entre  as

propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

9.26.         A ordem de apresentação pelos  licitantes  é utilizada como um dos critérios  de

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

9.27.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será

aquele previsto no art.  3º,  §  2º,  da Lei  nº  8.666,  de 1993,  assegurando-se a preferência,

sucessivamente, aos bens produzidos:

9.27.1. no país;

9.27.2. por empresas brasileiras;

9.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

país;
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9.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam

às regras de acessibilidade previstas na legislação.

9.28.         Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico

dentre as propostas empatadas. 

9.29.         Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  Pregoeiro  deverá

encaminhar,  pelo  sistema eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que  tenha  apresentado  o

melhor  preço,  para que seja  obtida melhor  proposta,  vedada a  negociação em condições

diferentes das previstas neste Edital.

9.30.         A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

9.31.         O  Pregoeiro  solicitará  ao  licitante  melhor  classificado  que,  no  prazo  por  ele

assinalado, nunca inferior a duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,

quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.32.         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento

da proposta. 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1.         Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

10.2.         Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final

superior ao preço máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

10.2.1. Considera-se  inexequível  a  proposta  que apresente  preços  global  ou  unitários

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e

salários  de  mercado,  acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

10.3.        Qualquer  interessado poderá requerer  que se realizem diligências  para  aferir  a

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

fundamentam a suspeita.
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10.4.         Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser

reiniciada  mediante  aviso  prévio  no  sistema  com,  no  mínimo,  vinte  e  quatro  horas  de

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

10.5.         O  Pregoeiro  poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo por ele assinalado,

nunca inferior a duas horas, sob pena de não aceitação da proposta.

10.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo

Pregoeiro. 

10.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que

contenham as características do material  ofertado, tais como marca, modelo, tipo,

fabricante  e  procedência,  além de  outras  informações  pertinentes,  a  exemplo  de

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

caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.6.         Se a proposta  ou lance vencedor  for  desclassificado,  o  Pregoeiro  examinará  a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

10.7.         Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a

nova data e horário para a sua continuidade.

10.8.         O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

10.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar  a proposta e passar à

subsequente, deverá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

10.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

10.9.         Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida, se for o caso.

10.10.       Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  o  Pregoeiro  verificará  a

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAÇÃO
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11.1.         Como  condição  prévia  ao  exame  da  documentação  de  habilitação  do  licitante

detentor  da  proposta  classificada  em  primeiro  lugar,  o  Pregoeiro  verificará  o  eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção

que  impeça  a  participação  no  certame ou  a  futura  contratação,  mediante  a  consulta  aos

seguintes cadastros:

11.1.1. SICAF;

11.1.2. Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)

11.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade admi-

nistrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.1.3.1.   Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-

rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indi-

retas.

11.1.3.2.   A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas

de fornecimento similares, dentre outros.

11.1.3.3.   O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassi-

ficação.

11.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por

falta de condição de participação.

11.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocor-

rência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subse-

quente.

11.2.         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verifi-

cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação ju-

rídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

11.2.1. O  interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na  Instrução  Normativa

SEGES/MP nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condi-

ções exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data previs-

ta para recebimento das propostas.
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11.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

11.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decre-

to 10.024, de 2019.

11.3.         Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante

será convocado a encaminhá-los, em formato digital,  via sistema, no prazo assinalado

pelo Pregoeiro, nunca inferior a duas horas, sob pena de inabilitação.

11.4.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em

relação à integridade do documento digital.

11.5.         Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de  CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.6.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz,

e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto

aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,  forem  emitidos

somente em nome da matriz.

11.6.1. Serão  aceitos  registros  de  CNPJ  de  licitante  matriz  e  filial  com  diferenças  de

números  de  documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

11.7.         Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

11.8.         Habilitação jurídica:

11.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mer-

cantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à veri-

ficação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

11.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limi-

tada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento com-

probatório de seus administradores;

11.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação
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no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou

agência;

11.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos

seus administradores;

11.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que

trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

11.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto

de autorização;

11.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

11.9.         Regularidade fiscal e trabalhista:

11.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de

Pessoas Físicas, conforme o caso;

11.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria  da Receita Federal  do Brasil

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional.

11.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, median-

te a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº

5.452, de 1º de maio de 1943;

11.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto con-

tratual; 

11.9.6.  Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou

sede do interessado;

11.9.7. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou

empresa de pequeno porte  deverá  apresentar  toda a  documentação exigida para

efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma res-
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trição, sob pena de inabilitação.

11.10.       Qualificação Econômico-Financeira:

11.10.1.certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

11.10.2.balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigí-

veis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da

data de apresentação da proposta;

11.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social  vigente,  admite-se a

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao

período de existência da sociedade;

11.10.2.2. é  admissível  o  balanço  intermediário,  se  decorrer  de  lei  ou  contrato

social/estatuto social.

11.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanha-

dos da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei

nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal audito-

ria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

11.10.3.A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante ob-

tenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não

Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante
11.10.4.As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deve-

rão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autorida-

de competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo não inferior a 10%

(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

11.11.       Qualificação Técnica

11.11.1.Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quanti-
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dades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,

por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito

público ou privado.

11.12.       Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes

exigências:

11.12.1.comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição

de  consórcio,  subscrito  pelas  empresas  que  dele  participarão,  com  indicação  da

empresa-líder, que deverá possuir amplos poderes para representar os consorciadas

no  procedimento  licitatório  e  no  instrumento  contratual,  receber  e  dar  quitação,

responder administrativa e judicialmente,  inclusive receber notificação,  intimação e

citação;

11.12.2.apresentação da documentação de habilitação especificada no Edital por empresa

consorciada;

11.12.3.comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos

de cada consorciado, na forma estabelecida neste Edital;

11.12.4.responsabilidade  solidária  das  empresas  consorciadas  pelas  obrigações  do

consórcio, nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;

11.12.5.obrigatoriedade  de  liderança  por  empresa  brasileira  no  consórcio  formado  por

empresas brasileiras e estrangeiras;

11.12.6.constituição e registro do consórcio antes da celebração do contrato; e

11.12.7.proibição  de  participação  de  empresa  consorciada,  na  mesma  licitação,  por

intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente.

11.13.       O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis

do último exercício.

11.14.       A  existência  de  restrição  relativamente  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista  não

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja

declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

11.14.1.A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase

de habilitação.

11.15.       Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como

microempresa ou  empresa  de pequeno  porte,  e  uma vez constatada  a  existência  de

alguma  restrição  no  que  tange  à  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  a  mesma  será

convocada  para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a  declaração  do  vencedor,
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comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da

administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante,  mediante  apresentação  de

justificativa.

11.16.       A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior

acarretará a inabilitação do licitante,  sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte

ou sociedade  cooperativa  com alguma restrição na documentação fiscal  e trabalhista,

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

11.17.       Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  o

Pregoeiro  suspenderá  a  sessão,  informando  no  “chat”  a  nova  data  e  horário  para  a

continuidade da mesma.

11.18.       Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o

estabelecido neste Edital.

11.19.       Nos itens  não  exclusivos  a  microempresas  e  empresas de  pequeno  porte,  em

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

11.20.       O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

11.20.1.Não  havendo  a  comprovação  cumulativa  dos  requisitos  de  habilitação,  a

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)

suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

11.21.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante

será declarado vencedor.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo

assinalado pelo Pregoeiro, nunca inferior a duas horas, conforme modelo anexado a este

Edital (Anexo II).
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12.2.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à contratada, se for

o caso.

12.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,

tipo, fabricante e procedência, vinculam a contratada.

12.4.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

12.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos

por extenso, prevalecerão estes últimos.

12.5.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

12.6.         A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabele-

ça vínculo à proposta de outro licitante.

12.7.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos com-

plementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13. DOS RECURSOS

13.1.         Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da lici-

tante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será

concedido o prazo máximo de trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a in-

tenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-

tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

13.2.         Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,

fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verifi-

cará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importa-

rá a decadência desse direito.

13.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sis-
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tema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à de-

fesa de seus interesses.

13.2.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveita-

mento. 

13.2.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço constante neste Edital.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitan-

te declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente

ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da

LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

14.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar  a

sessão reaberta.

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda,

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

14.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados conti-

dos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atu-

alizados.

15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

15.1.         O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a

regular decisão dos recursos apresentados.

15.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento licitatório.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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16.1.         Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o  prazo de 05 (cinco)

dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro

de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2.         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.         Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e de-

mais condições.

16.3.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem

cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência

da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferên-

cia, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666,

de 1993.

17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1.         Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

17.2.         Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para iden-

tificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de

2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia

ao CADIN. 

17.2.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e

o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastra-

mento, sem ônus, antes da contratação.

17.2.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar

a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de

aplicação das penalidades previstas no Edital e anexos.

PE 04/2020



Avenida André Araújo, 679 – Aleixo
Fone/Fax (92) 98452-6282 / Cep: 69.060-000

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br

 
Fls:______
     CLDPE/AM

                   Página 21 de 52

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.000717/2020

17.3.         Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a compro-

vação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo

licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

17.4.         Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação

consignadas no Edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais ca-

bíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classifica-

ção, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e

eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata

de registro de preços.

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

18.1.         Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos

no Termo de Referência.

19. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1.         As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de

Referência. 

20. DO PAGAMENTO

20.1.         As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência,

anexo a este Edital.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1.         Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a

ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital e seus ane-

xos, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defe-

sa, ficará impedido de licitar e contratar com a Defensoria Pública do Estado do Amazo-

nas, podendo ser descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de forne-

cedores a que se refere o inciso XIV, do art. 4º, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5
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(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e na Ata e das demais

cominações legais.

21.2.         A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima fica-

rá sujeita,  sem prejuízo da responsabilidade civil  e criminal,  às seguintes penalidades,

previstas no art. 87 da Lei 8.666/93:

21.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

21.2.2. Multa:

a) Por Descumprimento de Prazos e Obrigações: 

I. Na hipótese da CONTRATADA não entregar o objeto no prazo estabelecido, caracterizar-

se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de

10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

II.  A CONTRATANTE,  a  partir  do  10º  (décimo)  dia  de atraso poderá  recusar  o  objeto

contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por

atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança; 

III.  Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento)

sobre o valor da contratação;

IV. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo, as hipóteses em

que a  contratada não apresentar  situação regular  conforme exigências contidas no Edital,  no

Termo de Referência e demais anexos.

V.  Caso a  CONTRATADA não atenda aos demais  prazos e  obrigações constantes  no

Edital, neste Termo de Referência e anexos, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por

cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

VI.  A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração

rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei.

b) Por Rescisão:

I. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor da contratação; 

II.  Não deve haver  cumulação entre  a multa prevista  neste  item e a multa específica

prevista para outra inexecução que enseje em rescisão.  Nessa hipótese,  deve ser aplicada a

multa de maior valor; 

III.  As  multas  descritas  serão  descontadas  de  pagamentos  a  serem  efetuados  ou  da

garantia,  quando  houver,  ou  ainda  cobradas  administrativamente  e,  na  impossibilidade,

judicialmente;

IV.  O CONTRATANTE poderá suspender  os pagamentos devidos até a conclusão dos

processos de aplicação das penalidades;
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V. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento de

sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do

SICAF e, no que couberem, às demais penalidades da Lei 8.666/1993; 

VI. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF; 

VII.  A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias

expressamente  concedidas  pelo  contratante,  em  virtude  de  caso  fortuito,  força  maior  ou  de

impedimento ocasionado pela Administração.

21.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Administração Pública,

por prazo não superior a 2 (dois) anos;

21.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-

blica  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

causados.

21.3.         A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções;

21.4.         Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de

contratar e de declaração de inidoneidade, as empresas ou profissionais que, em razão

do contrato decorrente desta licitação: 

I. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de tributos; 

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

21.5.         A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo admi-

nistrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.  

21.6.         A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gra-

vidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

21.7.         A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.  

21.8.         As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.9.         A aplicação das sanções previstas neste item é de competência exclusiva do De-

fensor Público Geral, na forma do parágrafo único do art. 13, da Resolução n.º 28, de 03

de junho de 2014 – Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas – CSDPE/AM.
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21.10.       O Defensor Público Geral, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

22.1.         Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus pre-

ços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

22.2.         A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resulta-

do do certame em relação ao licitante melhor classificado.

22.3.         Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao

do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta indi-

vidual apresentada durante a fase competitiva.

22.4.         Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a

ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decre-

to n° 7.892/2013.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

23.2.         Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que

não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

23.3.         Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública ob-

servarão o horário de Brasília – DF.

23.4.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídi-

ca, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-

lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

23.5.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

23.6.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da am-

pliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Ad-

ministração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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23.7.         Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas pro-

postas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, inde-

pendentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

23.8.         Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de

expediente na Administração.

23.9.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afasta-

mento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os prin-

cípios da isonomia e do interesse público.

23.10.       Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

24. DOS ANEXOS

24.1.         São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

24.1.1. Termo de Referência – Anexo I;

24.1.2. Modelo de proposta de preços – Anexo II;

24.1.3. Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo III;

24.1.4. Minuta do Termo de Contrato – Anexo IV.

25. DO FORO

25.1.         Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para di-

rimir  quaisquer dúvidas decorrentes deste Edital  com exclusão de qualquer outro,  por

mais privilegiado que seja.

Manaus,_______ de __________________de 2020.

___________________________________________

Thiago Nobre Rosas

Ordenador de Despesas

___________________________________________

Marco Aurélio Martins da Silva

Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA N° 029/2020
PROCESSO N° 20000.000717/2020-11

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

CNPJ (DEFENSORIA): 19.421.427/0001-91

ENDEREÇO: Avenida André Araújo, n° 679 – Aleixo

CIDADE: Manaus U.F.: AM CEP: 69060-000

DDD/FONE: (92) 98415-2526

E-mail: compras@defensoria.am.gov.br

2. OBJETO

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de publicações a serem veiculadas em jornal de grande circulação dentro do

Estado do Amazonas ou Nacional, no caderno de classificados ou em espaço específico

de  publicações  legais,  tais  como  avisos  de  licitações,  editais,  extratos  de  contratos,

advertências,  intimações,  suspensões  e  outros  congêneres,  com  logotipo  preto  ou

colorido  de interesse da  Comissão de Licitação  da Defensoria  Pública  do Estado  do

Amazonas, conforme especificações constantes neste Termo de Referência

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

3.1.  Trata-se  de  serviço  que  apoia  a  realização  das  atividades  essenciais  a

Defensoria Pública do Estado do Amazonas posto que,  tendo em vista  o princípio da

publicidade, a publicação dos avisos de licitação é conditio sine qua non para a realização

dos certames para a aquisição de bens e contratações de serviços que possibilitam o

funcionamento desta DPE/AM.

3.2.  A necessidade  de  publicação  dos  Avisos  de  Licitação  deriva  de  exigência

contida em decretos e leis federais: Lei n° 8.666 de 21 de Junho de 1993 de que trata de

Licitações e Contratos, Lei n° 10.520 de 17 de Julho de 2002 que institui a modalidade de

licitação denominada pregão e o Decreto Estadual nº 21.178/2000;

3.3. O Art. 21, inciso III da Lei n° 8.666/1993, exige a publicação de avisos contendo

os resumos dos editais de licitação, em jornal diário de grande circulação no Estado;

3.4. Na legislação local e na modalidade pregão, também, é exigida a publicação do

aviso  de  licitação  em  jornal  de  grande  circulação  local,  ou  regional  ou  nacional,
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dependendo do valor estimado para a aquisição de bens ou contratação de serviços, em

consonância com a imposição do Art. 10 do Decreto Estadual nº 21.178/2000.

3.5.  Faz-se opção pela modalidade do Registro  de Preços devido à flexibilidade

orçamentária que esta modalidade oferece e pela característica do objeto, que possui

demanda estimada, podendo ou não ser consumida em sua totalidade, conforme hipótese

descrita no Inciso IV do Artigo 3º do decreto 40.674/2013.

4. DETALHAMENTO DO OBJETO / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

4.1. Detalhamento Do Objeto:

Os  serviços  abaixo  deverão  ser  executados  sempre  que  solicitados  pelo  setor

responsável da contratante, nas especificações abaixo descritas:

ITEM
ESPECIFICAÇÃO DO

SERVIÇO

QUANTIDADE
ESTIMADA DE
PUBLICAÇÕES

POR 12
MESES

VALOR POR
PUBLICAÇÃO

VALOR
TOTAL

1

Prestação  de  serviços  de
publicações a  serem
veiculadas  em  jornal  de
grande  circulação  dentro  do
Estado  do  Amazonas  ou
Nacional,  no  caderno  de
classificados  ou  em  espaço
específico  de  publicações
legais,  tais  como  avisos  de
licitações,  editais,  extratos  de
contratos,  advertências,
intimações,  suspensões  e
outros  congêneres,  com
logotipo  preto  ou  colorido  de
interesse  da  Comissão  de
Licitação  da  Defensoria
Pública  do  Estado  do
Amazonas.

70 R$ R$

VALOR TOTAL R$

4.2.  A quantidade de publicações deste Termo de Referência, refere-se apenas as

estimativas de consumo, podendo ou não ser solicitadas à contratada a quantidade total

dos respectivos itens, no período de validade da Ata de Registro de Preços (12 meses).

5. DO PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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5.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a

contar da assinatura da Ata.

6.  DO  DETALHAMENTO  DO  SERVIÇO  A  SER  PRESTADO  PELA  EMPRESA

CONTRATADA.

6.1. As publicações deverão ser feitas em jornais de grande circulação,  dentro do

território do Estado do Amazonas ou Nacional.

6.2. A contratada deverá publicar, no primeiro dia útil subsequente ao recebimento,

todo material encaminhado pela Comissão de Licitação.

6.3. O material para publicação será enviado à Contratada por e-mail.

6.4.  Todas as publicações devem ser no Caderno de Economia, Negócios ou no

caderno equivalente do Jornal: Mercado, Poder, mas a finalidade deve ser a de reunião

de informações econômicas e de negócios.

6.5. Formato do anúncio: Coluna de no mínimo 9 cm, com corpo e altura de letra a

serem definidos de acordo com as necessidades da Comissão de Licitação.

6.6.  O formato padrão das publicações será de no  mínimo 10 cm de altura em

coluna  de  no  mínimo 9  cm,  entretanto  poderão  ocorrer  publicações  com tamanhos

diferentes de acordo com o “Ato” a ser publicado, em atendimento as necessidades da

Comissão de Licitação.

6.7. O anúncio também poderá conter logotipos preto ou colorido

6.8. Modelo de Publicação está disposto em anexo neste termo.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

7.1. Satisfazer,  rigorosamente,  o  objeto  desta  prestação  de  serviço,  em

conformidade  com  todas  as  condições  e  os  prazos  estabelecidos  neste  Termo  de

referência, bem como toda e qualquer exigência legal aplicável ao presente caso;

7.2. Zelar pela perfeita execução dos serviços, devendo sanar as eventuais falhas;

7.3. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social, trabalhista, cível ou penal em vigor, visto que os

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a DPE/AM;

7.4. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comercias resultantes da

adjudicação deste objeto;

7.5. Manter na praça na cidade de Manaus, sede, filial ou representante legal da

empresa;
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7.6. A CONTRATADA deverá  enviar  à  CONTRATANTE,  obrigatoriamente,  e  sem

ônus para a CONTRATANTE, página do jornal com a publicação, na data em que esta for

realizada, ou no primeiro dia útil subsequente, quando a data da publicação ocorrer nos

sábados, domingos ou feriados e/ou o link da home page referente a publicação;

7.7. Sanar,  sem  ônus  para  a  CONTRATANTE,  todas  as  falhas  técnicas  que

porventura  venham  a  ocorrer,  no  prazo  máximo  de  2  (duas)  horas,  contadas  do

recebimento da solicitação, via correio eletrônico;

7.8. Atender os chamados da CONTRATANTE com a máxima presteza, para fins de

esclarecimento de eventuais pendências, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,

contadas do recebimento da solicitação; 

7.9. Não alterar a matéria de publicação, salvo por motivo justo, decorrente de fato

superveniente e aceito pela Administração da CONTRATANTE; 

7.10. Manter,  durante  toda  a  execução do contrato,  em compatibilidade  com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

por lei e neste Termo de Referência; 

7.11. Responder,  integralmente,  por  perdas  e  danos  que  vier  a  causar  ao

CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou

dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a

que estiver sujeita;

7.12. Não  reproduzir,  divulgar  ou  utilizar  em  benefício  próprio,  ou  de  terceiros,

quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços

discriminados, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE; 

7.13. Não utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA,

em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de

visita,  anúncios  e  impressos,  sem  o  consentimento  prévio  e  por  escrito  da

CONTRATANTE; 

7.14. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato,

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

7.15. Disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes; 

7.16. Manter atualizado o endereço comercial, de e-mail e os números de telefone;

7.17. A CONTRATADA deverá manter  o controle  de qualidade da digitalização e

impressão garantindo que a publicação não contenha falhas ou se apresente ilegível;
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7.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto  na  condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos,  nem  permitir  a

utilização  do  trabalho  do  menor  de  dezoito  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou

insalubre.

8. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

8.1. Acompanhar a execução do Contrato, nos termos do inciso III do art. 58 c/c/ o

art.  67  da  Lei  nº  8.666/93,  através  dos  Fiscais  de  Contrato,  que  exercerão  ampla  e

irrestrita fiscalização do objeto, a qualquer hora, determinando o que for necessário à

regularização  das  faltas  ou  defeitos  observados,  inclusive  quanto  às  obrigações  da

empresa CONTRATADA constantes também deste Termo de Referência, anotando em

registro próprio todas as ocorrências constadas;

8.2. Aplicar as penalidades cabíveis, caso a Adjudicatária não cumpra a quaisquer

das cláusulas estabelecidas no contrato;

8.3. A Contratante enviará a(as) matérias a serem publicadas;

8.4. Rejeitar,  no  todo ou em parte,  o  fornecimento  do objeto  deste  contrato  em

desacordo com o mesmo;

8.5. Efetuar  os  pagamentos  devidos  à  empresa  CONTRATADA,  nos  prazos  e

condições estabelecidas neste Termo de Referência;

8.6. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de

Referência,  necessárias  ao  desenvolvimento  das  atividades  relativas  às  obrigações

assumidas  sempre  que  venham  a  ser  solicitadas  pelos  empregados  da  Licitante

vencedora;

8.7. Atestar as faturas e documentos fiscais correspondentes ao objeto deste Termo

de Referência, quando realizados a contento e supervisionar por intermédio de servidores

designados para este fim;

8.8. Comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na execução do

objeto desta licitação;

8.9. Cumprir  todos  os  compromissos  financeiros  assumidos  com  a  contratada,

efetuando os pagamentos de acordo com o estabelecido neste instrumento convocatório.
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9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº

10.520,  de  2002,  do  Decreto  nº  3.555,  de  2000,  e  do  Decreto  nº  5.450,  de  2005,  a

Contratada que, no decorrer da contratação: 

I. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 

II. Apresentar documentação falsa; 

III. Comportar-se de modo inidôneo; 

IV. Cometer fraude fiscal; 

V. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Termo de Referência, na Ata de

Registro de Preços ou no Contrato. 

9.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem

acima ficará, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes penalidades

previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

9.2.1. Advertência por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  não

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

9.2.2. Multa:

a) Por Descumprimento de Prazos e Obrigações: 

I. Na  hipótese  da  CONTRATADA não  entregar  o  objeto  no  prazo  estabelecido,

caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por

dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

II. A CONTRATANTE, a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto

contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa

diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança; 

III. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento)

sobre o valor da contratação;

IV. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido

no 10.2.2, as hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular conforme

exigências contidas no Edital, neste Termo de Referência e demais anexos.

V. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no

Edital, neste Termo de Referência e anexos, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois

por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

VI. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração

rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei.
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b) Multa por Rescisão:

I. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor da contratação; 

II. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste item e a multa específica

prevista  para  outra  inexecução  que  enseje  em  rescisão.  Nessa  hipótese,  deve  ser

aplicada a multa de maior valor; 

III. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da

garantia, quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade,

judicialmente;

IV. O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos

processos de aplicação das penalidades;

V. Além  das  penalidades  citadas,  a  CONTRATADA  ficará  sujeita  ainda  ao

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como

será  descredenciada  do  SICAF  e,  no  que  couberem,  às  demais  penalidades  da  lei

8.666/1993; 

VI. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF; 

VII. A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias

expressamente concedidas pelo contratante, em virtude de caso fortuito, força maior ou

de impedimento ocasionado pela Administração.

9.2.3. Suspensão  de  licitar  e  impedimento  de  contratar com  Administração

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

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública  enquanto  perdurarem os  motivos  determinantes  da  punição ou,  até  que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

9.2.5. A penalidade de multa  pode ser aplicada cumulativamente com as demais

sanções;

9.2.6. Também  ficam  sujeitas  às  penalidades  de  suspensão  de  licitar  e

impedimento  de  contratar e  de  declaração  de  inidoneidade,  as  empresas  ou

profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

I. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de tributos; 

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
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III. Demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em

virtude de atos ilícitos praticados. 

9.2.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  observando-se  o

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de

1999. 

9.2.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração

a  gravidade  da  conduta  do infrator,  o  caráter  educativo  da pena,  bem como o  dano

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

9.2.9. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da

data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

9.3. As penalidades serão registradas no SICAF.

10. PAGAMENTO 

10.1. A solicitação  de  pagamento  pela  CONTRATADA deverá  ser  endereçada  à

Diretoria Administrativa da CONTRATANTE e protocolada no setor de Protocolo Geral da

Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, acompanhado dos

seguintes documentos:

a) nota(s) fiscal(is) dos serviços realizados, devidamente discriminada(s), em nome

da  CONTRATANTE,  a  fim  de  que  seja(m)  atestada(s)  por  servidor  designado  pela

DPE/AM;

b) recibo;

c)  certidões  negativas  de  débito  para  com o  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de

Serviço;

d) certidão negativa de débitos trabalhistas;

e) certidão de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

10.1.1. A regularidade quanto às alíneas “c”, “d”, “e” deverá ser mantida durante todo

o período de vigência contratual.

10.1.2. No campo “DADOS ADICIONAIS – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES”

da  Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a CONTRATADA deverá informar,  obrigatoriamente, o

número da Nota de Empenho e os dados bancários cadastrados no sistema AFI para o

pagamento.

10.1.3. Os  pagamentos  a  serem efetuados  em favor  da  CONTRATADA estarão

sujeitos, quando couber, à retenção na fonte dos tributos devidos.
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10.2. O atraso ou irregularidade na apresentação dos documentos exigidos como

condição para pagamento importará em prorrogação automática do prazo de vencimento

da obrigação da CONTRATANTE.

10.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA  enquanto pendente de

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

inadimplência.

10.4. Na  falta  dos  registros  ou  documentações  ou,  ainda,  constatada  a

irregularidade, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de

classificação, comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, sem prejuízo

das multas editalícias e contratuais, bem como das demais cominações legais.

11. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE  

Declaramos  que  este  Projeto  Básico  está  de  acordo  com  a  Lei  nº.  8.666/93  e

legislação em vigor.

12. ASSINATURAS

Ordenador de Despesas Diretoria Administrativa

(     ) Aprovado     (     ) Não Aprovado
Manaus – AM,          /          / 2020.

Ordenador de Despesas

Manaus – AM,          /          / 2020.

Diretora Administrativa 

Diretoria Adjunta Administrativa Elaborado por:

Manaus – AM,          /          / 2020.

Diretora Adjunta Administrativa

Manaus – AM,          /          / 2020

Assistente Técnico de Defensoria
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ANEXO: MODELO DE PUBLICAÇÃO.

AVISO DE LICITAÇÃO

A  Comissão  de  Licitação  da  Defensoria  Pública  do
Estado  do  Amazonas  –  DPE/AM  torna  público,  para
conhecimento dos interessados, o seguinte procedimento
licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO N. 0XX/20XX – CL/DPE/AM

OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxx

Data  e  horário  de  início  de  recebimento  das
propostas:  a  partir  do dia  xx/xx/xxxx às xx:xx horas.
(horário de Brasília)

Data  e  horário  da  abertura  da  sessão  do  Pregão
Eletrônico: xx/xx/xxxx  às  xx:xx  horas.  (horário  de
Brasília)

O  Edital  estará  à  disposição  dos  interessados  no
endereço  eletrônico:
www.comprasgovernamentais.gov.br,  a  partir  do  dia
xx/xx/xxxx.

O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública
online  pela INTERNET,  através do portal  de Compras
Governamentais  –  Comprasnet-SIASG,  com  endereço
eletrônico “www.comprasgovernamentais.gov.br”.

Manaus, xx de xxxxxxxxxx de 20xx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da Comissão de Licitação – DPE/AM
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro: Cidade:
CEP: E-MAIL:
Telefone: Fax:
Banco: Conta Bancária:
Nome e n.º da agência bancária:

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM

Ref.: Pregão Eletrônico n.º XX/2020, a realizar-se em XX/XX/2020.

Realizado em sessão pública eletrônica no site WWW.COMPRASGOVERNAMENTAIS.GOV.BR

Prezado Pregoeiro,

Apresentamos,  abaixo,  nossa  proposta  para

________________________,  nos  termos  do  disposto  no  Edital  do  Pregão  Eletrônico  n.º

XX/2020.

Item Descrição Unidade
Quantidade

estimada
anual

Valor
Unitário

Valor Total
Estimado

1

Prestação de serviços de publicação de

avisos de licitação e afins, sob demanda,

conforme  especificações  e  condições

definidas no Termo de Referência.

serviço 70

VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: 5 ):

1) Declaramos  que  estão  inclusas  no  valor  cotado  todos  os  custos  decorrentes  da

operação de venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes

ou necessárias à efetivação do fornecimento na forma prevista no Edital.

2) Declaramos que a prestação do serviço atende às especificações do órgão.

3)  Finalizando,  declaramos  que  estamos  de  pleno  acordo  com  todas  as  condições

estabelecidas no Edital e seus anexos.

Prazo de entrega: 

Validade da Proposta: 
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Garantia:

Local e data

_________________________________________

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPF n.º
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ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ____/2020 – DPE/AM

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, situada na Avenida André

Araújo, 679, Bairro Aleixo, Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob o nº. 19.421.427/0001-91, neste ato

representada por seu Defensor Público Geral,  Dr.  ____________________________________,

(nacionalidade), (estado civil),  residente e domiciliado em __________, portador da Cédula de

Identidade nº. ___________ e do CPF nº. __________, considerando o julgamento da licitação na

modalidade  Pregão,  na  forma  eletrônica,  RESOLVE  registrar  os  preços  da(s)  empresa(s)

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e

na(s)  quantidade(s)  cotada(s),  atendendo  as  condições  previstas  no  Edital,  sujeitando-se  as

partes às normas constantes na Lei Federal nº.  8.666/93,  na Lei Federal nº.  10.520/2002,  no

Decreto Federal nº. 10.024/2019, no Decreto Estadual nº. 28.182/2008, no Decreto Estadual nº.

21.178/2000, no Decreto Estadual nº. 40.674/2019, na Resolução nº. 020/2019-CSDPE/AM, na

Lei Complementar Federal nº. 123/2006, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1.  A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de

empresa especializada na prestação de serviços de publicação de avisos de licitação e afins, sob

demanda,  conforme especificações e condições definidas  no Termo de Referência,  anexo do

Edital  do  Pregão Eletrônico  nº.  _____/2020,  que é parte integrante desta  Ata,  assim como a

proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s)

proposta(s) são as que seguem:

Prestador do serviço (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

 Item Descrição Unidade
Quantidade

estimada
anual

Valor
Unitário

Valor Total
Estimado

1 Prestação  de  serviços  de
publicação de avisos de licitação e

serviço 70
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afins,  sob  demanda,  conforme
especificações  e  condições
definidas no Termo de Referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: 5 ):

2.2.  A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta

como anexo a esta Ata.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA

2.1.  Esta  Ata  de  Registro  de  Preços,  documento  vinculativo  obrigacional  com

característica  de  compromisso  para  futura  contratação,  terá  validade  de  12 (doze)  meses,

incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n°. 8.666, de 21

de junho de 1993.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a DEFENSORIA não

estará obrigada a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros

meios,  respeitando  a  legislação  relativa  às  licitações,  sendo  assegurado  ao  beneficiário  do

Registro  de  Preços,  preferência,  em  igualdade  de  condições,  sem  que  caiba  recurso  ou

indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR.

2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

normal na Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

3.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com as especificações e as

condições, e nos prazos definidos no Termo de Referência, nesta Ata de Registro de Preços e na

proposta de preço.

3.2. A prestação do serviço será realizada de acordo com a necessidade da DPE/AM, no

primeiro dia útil subsequente ao recebimento, por e-mail, do material para publicação.

CLÁUSULA QUARTA – DA ASSINATURA DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas convocará o licitante vencedor para, no

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento do documento oficial de convoca-

ção, assinatura da Ata de Registro de Preços.

4.2. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,

quando solicitado pelo licitante vencedor, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas.
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4.3.  Na assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condi-

ções de habilitação consignadas no Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a

vigência da Ata de Registro de Preços.

4.3.1. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como para as

aquisições dela resultantes, o licitante vencedor obrigar-se-á a manter todas as condições de ha-

bilitação, obrigações por ela assumidas e qualificação exigidas na licitação, de acordo com inciso

XIII, artigo 55 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA -  DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS E DO CANCELAMENTO DA ATA

            5.1. O quantitativo registrado na Ata de Registro de Preços poderá ser acrescido ou

suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo inicial, obedecidas as disposições

contidas no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de Junho de 1993.

5.2. Os preços registrados na Ata de Registro de preços poderão ser revistos, em decor-

rência de eventual alteração de preços praticados no mercado.

5.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço praticado no mer-

cado, o Órgão Gerenciador deverá:

5.3.1. Convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua ade-

quação ao praticado pelo mercado.

5.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

5.3.3. Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.4. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se inferior ao preço praticado no merca-

do e o fornecedor, mediante requerimento, devidamente comprovado, não puder cumprir, o Órgão

Gerenciador poderá:

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se

confirmada a veracidade dos motivos e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimen-

to; e

5.4.2. Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

5.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder ao cance-

lamento do registro de preço do item.

5.6. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

5.6.1. Descumpridas as condições da Ata de Registro de Preço;

5.6.2. Não retirar a respectiva nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo es-

tabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

àqueles praticados no mercado e;

5.6.4. Presentes razões de interesse público.
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5.7. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência

de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de

caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

5.8. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a

ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

5.9. O fornecedor que tiver seu pedido de cancelamento de registro deferido pelo Órgão

Gerenciador permanece obrigado a atender as notas de empenho recebidas, antes do protocolo

do pedido de cancelamento de registro.

5.10.Em qualquer das hipóteses mencionadas nos itens anteriores que impliquem a altera-

ção da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, a DPE/AM fará o devido apostila-

mento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de

classificação.

5.11. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automatica-

mente, por decurso do prazo de sua vigência.

5.11.1. A Ata também se encerra com a contratação da totalidade dos objetos nela registra-

dos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1.  A forma  de  pagamento  dar-se-á,  mediante  apresentação  de  fatura  devidamente

acompanhada das requisições comprovadamente fornecidas, cópias da nota de empenho, recibo

e  requerimento,  taxa  de  expediente,  certidões  negativas  de  débito  junto  a  Fazenda  Federal,

Estadual, Municipal, INSS, Dívida Ativa da União, Débitos Trabalhistas e regularidade junto ao

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, conforme art.29, incisos III e IV da Lei 8.666/93

e Demais documentos solicitados no contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

7.1.  Os  órgãos  que  não  participaram  do  procedimento  licitatório,  quando  desejarem

poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços,  devendo consultar  à Defensoria Pública do

Estado do Amazonas para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

7.2. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à ata de registro de

preços observarão os seguintes limites:

a) o quantitativo, por órgão ou entidade, não poderá exceder a 100% (cem por cento) do

quantitativo do item registrado na Ata de Registro de Preços;

b)  o  somatório  das  adesões  não  poderá  ultrapassar  o  limite  de  2  (duas)  vezes  o

quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços.
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7.3.  Os  órgãos  e  entidades  que  não  participaram  do  registro  de  preços,  quando

desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse

junto à DEFENSORIA,  para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a

serem praticados, obedecidas a ordem de classificação.

7.4. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízos dos

quantitativos  registrados  em Ata,  desde  que  este  fornecimento  não  prejudique  as  obrigações

assumidas com o DEFENSORIA.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

8.1.  Pelo  descumprimento  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  contratuais,  serão

aplicadas as seguintes penalidades:

8.1.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

8.1.2. Multa:

a) Por Descumprimento de Prazos e Obrigações: 

I.  Na  hipótese  da  CONTRATADA  não  entregar  o  objeto  no  prazo  estabelecido,

caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

II.  A CONTRATANTE, a partir  do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto

contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por

atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança; 

III. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento)

sobre o valor da contratação;

IV. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo estabelecido no

8.2.2, as hipóteses em que a contratada não apresentar situação regular conforme exigências

contidas no Edital, neste Termo de Referência e demais anexos.

V. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no

Edital, neste Termo de Referência e anexos, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por

cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;

VI. A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração

rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei.

b) Multa por Rescisão:

I. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 20% (vinte por cento)

sobre o valor da contratação; 
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II.  Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste item e a multa específica

prevista para outra inexecução que enseje em rescisão.  Nessa hipótese,  deve ser aplicada a

multa de maior valor; 

III.  As multas descritas serão descontadas de pagamentos a  serem efetuados ou da

garantia,  quando  houver,  ou  ainda  cobradas  administrativamente  e,  na  impossibilidade,

judicialmente;

IV. O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos

processos de aplicação das penalidades;

V. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento

de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do

SICAF e, no que couberem, às demais penalidades da lei 8.666/1993; 

VI. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF; 

VII. A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias

expressamente  concedidas  pelo  contratante,  em  virtude  de  caso  fortuito,  força  maior  ou  de

impedimento ocasionado pela Administração.

8.1.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com Administração Pública, por

prazo não superior a 2 (dois) anos;

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou,  até  que  seja  promovida  a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre

que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;

8.1.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções;

8.1.6.Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de

contratar  e  de  declaração  de  inidoneidade,  as  empresas  ou  profissionais  que,  em  razão  do

contrato decorrente desta licitação: 

I. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de tributos; 

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude

de atos ilícitos praticados. 

8.1.7.  A aplicação  de  qualquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-á  em  processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

8.1.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator,  o caráter  educativo da pena,  bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
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8.1.9. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

8.1.10. As penalidades serão registradas no SICAF.

CLÁUSULA NONA – DA FUNDAMENTAÇÃO

 9.1. A presente Ata fundamenta-se na Lei Federal nº. 10.520/2002, no Decreto Estadual

nº. 40.674/2019, Decreto Federal n.º 10.024/19, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e vincula-se ao

Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº XX/2020, constante do processo nº_______/_____-___

bem como à proposta de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOCUMENTAÇÃO

10.1.  O  FORNECEDOR e  seus  representantes  legais  apresentaram  neste  ato  os

documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura do

presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos, a

que estiver vinculada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

11.1. A DEFENSORIA PÚBLICA obriga-se a prover às suas expensas, devendo nesta

data providenciá-la,  a publicação,  em forma de extrato,  do presente contrato, para ocorrer no

prazo  de  90  (noventa)  dias  no  Diário  Oficial  Eletrônico  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA   SEGUNDA   – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A critério  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do Amazonas,  a  presente  licitação

poderá ser:

a) Revogada, a juízo da  Defensoria Pública do Estado do Amazonas, se considerada

inoportuna ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

b) Anulada, de ofício ou por provocação de terceiros, se houver ilegalidade, mediante

parecer  escrito  e devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de

acordo com a legislação vigente.

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

12.3. Na contagem dos prazos desta Ata será excluído o dia de início e incluído o dia do

vencimento,  considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-feira, das

08h00 às 14h00 horas, salvo expressa disposição em contrário.
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12.4. Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica, n.º XX/2020, os anexos e

a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado. 

12.5. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na

Lei n°. 8.666/1993, no Decreto n°. 7.892/2013, na Lei n°. 10.520/2002, no Decreto n°. 3.555/2000

e no Decreto n°. 10.024/19, com suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA   –   FORO

13.1. O foro para dirimir questões decorrentes da presente Ata é da cidade de Manaus,

com expressa renúncia do FORNECEDOR a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais

privilegiado que seja.

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em duas vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

Manaus,       de                        de 2020.

Pela DEFENSORIA PÚBLICA:

___________________________________

Pelo FORNECEDOR:

___________________________________

TESTEMUNHAS:

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________
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Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________
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ANEXO IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N.º ____/2020 – DPE/AM

Contrato celebrado entre a Defensoria Pública do

Estado do Amazonas e a empresa __________,

para a prestação de serviços de publicação de

avisos de licitação e afins, sob demanda.

 

CONTRATANTE:  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  CNPJ  nº.

19.421.427/0001-91, situada na Avenida André Araújo, nº. 679, Bairro Aleixo, Manaus/AM, neste

ato  representada  por  seu  Defensor  Público  Geral,  Dr.

____________________________________,  (nacionalidade),  (estado  civil),  residente  e

domiciliado em __________, portador da Cédula de Identidade nº. ___________ e do CPF nº.

__________.

CONTRATADA:  __________,  CNPJ  nº.  __________,  situada  na  __________,  neste  ato

representada por __________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), residente e domiciliado

em __________, portador da Cédula de Identidade nº. ___________ e do CPF nº. __________.

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, tendo em vista o que consta nos autos do Processo

nº. __________ e em observância às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, da Lei Federal nº.

10.520/2002,  do  Decreto  Federal  nº.  10.024/2019,  do  Decreto  Estadual  nº.  28.182/2008,  do

Decreto  Estadual  nº.  21.178/2000,  do  Decreto  Estadual  nº.  40.674/2019,  da  Resolução  nº.

020/2019-CSDPE/AM, e da Lei Complementar Federal nº. 123/2006, resolvem celebrar o presente

Termo de Contrato,  decorrente do Pregão Eletrônico  nº.  _____/2020 (menor  preço por  item),

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de

serviços  de  publicação  de  avisos  de  licitação  e  afins, conforme  especificações  e  condições

definidas no Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº. _____/2020.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico nº. _____/2020 e à

proposta vencedora, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente

de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item Descrição Unidade
Quantidade

estimada
anual

Valor
Unitário

Valor Total
Estimado

1 Prestação  de  serviços  de
publicação de avisos de licitação e
afins,  sob  demanda,  conforme
especificações  e  condições
definidas no Termo de Referência.

serviço 70

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1.  O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na

data de __/__/____ e encerramento em __/__/____, podendo ser prorrogado por interesse das

partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade

competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1.  Existência  de  interesse,  declarado  expressamente,  da  Contratante  e  da

Contratada, na prorrogação do prazo contratual;

2.1.2. Manutenção das condições de habilitação pela Contratada;

2.1.3. Vantajosidade  da  prorrogação,  devidamente  justificada  nos  autos  do

processo administrativo;

2.1.4. Preço contratado compatível com o mercado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1. O valor da contratação é de R$ __________ (__________).

3.2. No  valor  acima  estão  incluídas  todas  as  despesas  ordinárias  diretas  e  indiretas

decorrentes  da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  encargos  sociais,  trabalhistas,

previdenciários,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa de  administração,  frete,  seguro  e  outros

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3.  O valor  acima é  meramente estimativo,  de  forma que  os  pagamentos  devidos  à

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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4.1.  As  despesas  com  a  execução  do  presente  Contrato  serão  custeadas  por  conta

dos  recursos  destinados  a  esta  Defensoria  Pública,  no  Programa  de  Trabalho

n. __________, Elemento de Despesa n.__________ e Nota de Empenho n. __________, de

_____.

4.2. No(s)  exercício(s)  seguinte(s),  as  despesas  correspondentes  correrão  à  conta

dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no

início de cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1.  O prazo  para  pagamento  à  CONTRATADA e  demais  condições  a  ele  referentes

encontram-se definidos no item 10 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. Não  haverá  exigência  de  garantia  de  execução  para  a  presente  contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1.  O regime de execução dos serviços  a serem executados pela  CONTRATADA, os

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no

item 06 do Termo de Referência, anexo do Edital.

7.2. A prestação  do  serviço  deverá  ser  realizada  no  primeiro  dia  útil  subsequente  ao

recebimento, por e-mail, do material para publicação.

7.3. No  caso  de  incorreções  nas  publicações  objeto  da  veiculação,  desde  que  a

CONTRATANTE não  tenha  dado  causa,  o  fato  será  comunicado  à  CONTRATADA para  que

adote as providências de republicação, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas estabelecidas nos

itens 7 e 8 do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº. _____/2020.

CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO
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9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1.  As  sanções  administrativas  relacionadas  à  execução  do  contrato  são  aquelas

previstas no item 9 do Termo de Referência, anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº. _____/2020.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

 11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.

80 da mesma Lei,  sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,

anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  e  precedidos  de

autorização  da  autoridade  competente,  assegurando-se  à  CONTRATADA  o  direito  ao

contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A  CONTRATADA  reconhece  os  direitos  da  CONTRATANTE  em  caso  de

rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação  dos  pagamentos  já  efetuados  e  ainda  devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. caucionar  ou  utilizar  este  Termo  de  Contrato  para  qualquer  operação

financeira;

12.1.2. interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de  inadimplemento

por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES
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 13.1.  Eventuais  alterações contratuais  reger-se-ão pela disciplina do art.  65 da Lei  nº.

8.666, de 1993.

13.2. A CONTRATADA é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3.  As  supressões  resultantes  de  acordo  entre  as  partes  contratantes  poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

 14.1.  Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo  as

disposições contidas na Lei  nº  8.666,  de 1993,  na Lei  nº  10.520,  de 2002 e demais normas

cabíveis,  aplicando-se, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de

1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

15.1.  O  presente  contrato  será  publicado  pela  Contratante,  no  Diário  Eletrônico  da

DPE/AM,  em  forma  de  extrato,  conforme  disposto  no  parágrafo  único  do  artigo  61,  da  Lei

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 16.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Justiça  Estadual,  da  Cidade  de  Manaus/AM,  para  dirimir

eventuais dúvidas originadas pelo presente Contrato.

 E,  por  estarem justas  e  contratadas  as  partes  assinam o presente  instrumento,  em 2

(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal.

Manaus,       de                        de 2020.
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Pela DEFENSORIA PÚBLICA:

___________________________________

Pela CONTRATADA:

___________________________________

TESTEMUNHAS:

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________
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