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CARTA CONVITE Nº 001/2015 – CL/DPE/AM

OBJETO: Aquisição de Materiais de Divulgação Institucional Personalizados, nas especificações constantes no termo

de referência.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Carta Convite

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço por item

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 10h20 (Horário de Brasília) do dia 24/06/2015

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: Às 10h30 (Horário de Brasília) do dia 24/06/2015

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localizado na Rua Maceió,

307 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 69053-135 – Fone/Fax: (92) 3631-0355 – Manaus/AM.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Identificação para Cadastro;

Anexo III – Modelo de Proposta de Preços;

Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo;

Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Funcionário Menor;

Anexo VI – Modelo de Termo de Credenciamento;

Anexo VII – Modelo de Atestado de Aptidão Técnica;

Anexo VIII – Modelo de Declarações Complementares de Habilitação;

Anexo IX – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM; 

Anexo X – Modelos de documentos exigidos na Condição 6.4;

Anexo XI – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo XII – Protocolo de Entrega.

Anexo XIII – Minuta de Contrato.
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PREÂMBULO

Convidamos V.  Sª a apresentar proposta para a execução dos serviços de que trata o Objeto, a fim de

participar da licitação na modalidade  CARTA CONVITE,  tipo  MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o que

determina a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores; e as condições deste convite, a

realizar-se nesta  Defensoria  Pública do Estado do Amazonas  – DPE/AM,  situada na Rua Maceió,  307 – Nossa

Senhora das Graças, MANAUS-AM, Fone: (0xx92) 3631-0355, torna público, para conhecimento dos convidados, que

fará realizar a abertura desta licitação conforme especificações e condições estabelecidas neste edital.

1. RECEBIMENTO E INÍCO DA ABERTURA DOS ENVELOPES   “  DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital

conforme indicado abaixo:

ENTREGAR O(S)  ENVELOPE(S)  CONTENDO A PROPOSTA E HABILITAÇÃO ATÉ ÀS 10:20 horas (horário de

Brasília), do dia 24/06/2015, na Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localizada

na Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 69053-135 – Fone/fax: (0xx92) 3631-0355 – MANAUS/AM.

LOCAL DA ABERTURA DOS ENVELOPES: Auditório da Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas, situado na Rua Maceió, 307, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus/Am.

DATA: 24 de junho de 2015.

HORÁRIO: 10:30hrs (Horário de Brasília)

1.2. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e início da abertura dos envelopes referentes a este

Convite serão realizados no primeiro dia útil de funcionamento da DPE/AM que se seguir.

1.3. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Convite, com respeito a:

1.4. Recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”;

1.5. Abertura dos envelopes “Documentação” e verificação da situação da licitante perante o SICAF;

1.6. Devolução dos envelopes “Proposta” às licitantes inabilitadas;

1.7. Abertura dos envelopes “Proposta” das licitantes habilitadas.

1.8.  As  decisões  da  Comissão  de  Licitação serão  comunicadas  diretamente,  mediante  fax  ou  ofício,  aos

representantes legais das licitantes, principalmente, quanto a:

1.8.1 – Habilitação ou inabilitação da licitante;

1.8.2 – Julgamento das propostas;

1.8.3 – Resultado de recurso porventura interposto;
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1.8.4 – Resultado de julgamento deste Convite.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem por finalidade a Aquisição de Materiais de Divulgação Institucional Personalizados, nas

especificações constantes no termo de referência. 

3. DAS LICITANTES

3.1. Poderão  participar  deste  Convite  quaisquer  licitantes  que  comprovem  possuir  os  requisitos  mínimos  de

qualificação exigidos no capítulo – DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR.

3.2. Poderão participar  da licitação os eventuais interessados cadastrados que manifestarem seu interesse com

antecedência de 24 horas da apresentação das propostas, conforme disposto no §3º, Art. 22 da Lei 8.666/93.

3.3. O cadastramento da licitante no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, poderá ser

realizado  em  qualquer  unidade dos órgãos/entidades  que integram o  Sistema de Serviços  Gerais  –  SIASG e

habilitados para cadastramento, localizados nas Unidades da Federação.

3.4. Não poderão participar deste Convite:

3.4.1 – Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.4.2 – As empresas suspensas de contratar com a DPE/AM; e

3.4.3 – Empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos da punição.

3.4.4 – Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

3.4.5 – Empresas com sócios em comum.

3.5. Poderão participar da presente licitação, empresas pertencentes ao ramo do objeto da licitação e que compro-

vem atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e que

desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto.

3.6. A participação neste certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento convo-

catório.

3.7. O aviso da licitação será publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública –  www.defensoria.am.-

gov.br, no Diário Oficial do Estado –  diario.imprensaoficial.am.gov.br, no Comprasnet –  www.comprasgoverna-

mentais.gov.br e no Jornal do Commércio. 

3.8. Cópia  do  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  obtidos  no  endereço  eletrônico:

www.comprasgovernamentais.gov.br

3.9. Cada licitante  apresentar-se-á com um ou mais  representante(s)  legal(is)  que,  devidamente  credenciado(s),
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será(ão) o(s) único(s) admitido(s) a intervir(em) nas fases do procedimento licitatório, quer por escrito quer oralmente.

Assim, a licitante assume a responsabilidade por todos os atos praticados pelo(s)  representante(s)  devidamente

credenciados, conforme modelo de credenciamento (Anexo VI);

3.10. Não poderá participar da licitação quem estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou

haja sido suspenso de licitar e/ou declarado inidôneo por qualquer órgão público.

3.11. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º

8.666/93.

3.12. A empresa deverá ser cadastrada no COMPRASNET, pois este certame será realizado por este sistema. 

4. DO PROCEDIMENTO

4.1.  O  representante  legal  da  licitante deverá  entregar,  impreterivelmente,  os  envelopes  “Documentação” e

“Proposta” até o dia 24 de Junho de 2015, às 10:20h (Horário de Brasília).

4.2. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de interessada retardatária, a não ser como ouvinte.

4.3.  Uma vez iniciada a abertura dos envelopes  “Documentação” e  “Proposta”, não serão permitidas quaisquer

retificações que possam influir no resultado final deste Convite, ressalvado o disposto na Condição 7.2.

4.4. Na primeira sessão os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença das

interessadas, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação.

4.5. A regularidade do cadastramento da licitante no SICAF será confirmada por meio de consulta “on line”, quando

da abertura dos envelopes “Documentação”.

4.5.1  –  Procedida  a  consulta,  serão  impressas  declarações  demonstrativas  da  situação  de  cada  licitante,

declarações essas que deverão ser assinadas pelos membros da  Comissão e por todos os representantes legais

das licitantes presentes e também juntadas aos autos do processo licitatório.

4.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou

os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Convite ou com irregularidades, serão inabilitadas, não

se admitindo complementação posterior.

4.7. Havendo irregularidade no cadastramento no SICAF, a licitante será inabilitada.

4.8.  No caso da  licitante ser inabilitada por conta de irregularidade constatada quando da consulta no  SICAF,  e

comprovar, exclusivamente, mediante apresentação dos documentos válidos, terá sua habilitação validada mediante

consulta da veracidade das documentações apresentadas no envelope de habilitação.

4.9.  Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou

consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não

possam ser dirimidas de imediato, as dúvidas serão consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em
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sessão convocada previamente ou mediante comunicação direta às licitantes por intermédio de ofício.

4.10. Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão

de Licitação para abertura dos envelopes “Proposta”.

4.11. As licitantes serão convocadas a comparecerem, ficando os envelopes contendo as referidas Propostas sob a

guarda da  Comissão de  Licitação,  devidamente  lacrados  e  rubricados  no fecho pelos  seus  membros  e  pelos

representantes legais das licitantes presentes.

4.12. Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as propostas, serão abertos:

4.12.1  –  Se houver  renúncia  registrada em ata  ou  formalizada por  escrito  de  todas  as  licitantes  ao direito  de

interposição de recurso; ou

4.12.2 – Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou

4.12.3 – Após dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.

4.13. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único

momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos do

ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até

a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.

4.14. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão de Licitação e

pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.

4.15.  Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

4.16. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertos os envelopes “Proposta”, não caberá desclassificar

as  propostas  de  preços  por  motivo  relacionado  à  habilitação,  salvo  em  razão  de  fatos  supervenientes  ou  só

conhecidos após o julgamento.

4.17. É facultada à Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Convite, a promoção

de  diligência  destinada  a  esclarecer  ou  completar  a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de

documentos ou informação que deveriam constar originariamente da documentação e das propostas.

4.18.  Considera-se como representante qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante contrato, procuração

ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à

documentação ou à proposta.

4.19. Entende-se por documento credencial:

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome
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em qualquer fase desta licitação;

c) cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;

4.20. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão de Licitação no início da licitação, isto é, antes da

abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA", ou quando está o exigir;

4.21.  A não apresentação do credenciamento não inabilitará a  licitante,  mas impedirá o seu representante de se

manifestar e responder em seu nome.

4.22. Os envelopes “Proposta” das empresas inabilitadas ficarão à disposição das mesmas pelo período de 10 (dez)

dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso

contra  o  resultado da licitação ou,  se for  o  caso,  após  denegados  os  recursos  interpostos),  após  o  que serão

destruídos pela Comissão de Licitação.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

5.1.  Até  o  dia,  hora  e  no  local  fixados  neste  Convite  o  representante  legal  da  licitante deverá  apresentar  à

Comissão  de  Licitação,  simultaneamente,  sua  documentação e  proposta,  em  invólucro  fechado,  envelopes

separados, fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social

da  licitante, citando o número, dia e hora da abertura da CARTA CONVITE, assinadas pelo titular da empresa e

apresentada em papel timbrado ou papel ofício na cor branca com o carimbo do CNPJ, em única via, indicando o

valor do preço da prestação do serviço. 

6. DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR

ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)

6.1. A HABILITAÇÃO PRELIMINAR para participar deste Convite compreende:

6.1.1 – A licitante que NÃO OPTAR por serem verificados no SICAF seu cadastramento deverá apresentar, dentro

do ENVELOPE Nº 01, os documentos relacionados a seguir, bem assim aqueles elencados no item 6.4 desta Carta

Convite.

6.1.2 – Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que por sua

natureza,  não  contenham  validade,  e  poderão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia

autenticada  por  tabelião  de  notas  ou  por  servidor  da  Comissão  de  Licitação  da  DPE/AM,  não  sendo  aceitos
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“protocolos” ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos neste edital.

6.1.3 – Será exigida as seguintes documentações que deverão estar contidos exclusivamente no envelope para fins

de habilitação nesta licitação.

6.2. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial em se tratando de empresa individual.

b) Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  social  e  alterações  posteriores,  devidamente  registrados,  alteração

consolidada ou certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no

caso de sociedade por ações, estatuto acompanhado dos documentos de eleição dos administradores.

c)  Inscrição  do  ato  constitutivo,  devidamente  registrado  no  cartório  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Jurídicas,

acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as sociedades simples e demais entidades.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Os documentos indicados nos item 6.2 deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva.

6.3. Relativos à Regularidade Fiscal:

a) Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte

somente será exigida para efeito de contratação.

6.4. Todas as  licitantes,  inclusive  as  optantes  pelo  SICAF,  deverão apresentar,  dentro do  Envelope nº  01,  os

seguintes documentos:

6.4.1 –  Declaração de que as informações constantes dos documentos exigidos nos  Itens 6.2 e 6.3  deverão ser

verificados pelo cadastramento no  SICAF (declaração exigida somente para a empresa que pretender  que suas

condições sejam verificadas junto ao SICAF);

6.4.2 – Declaração, observadas as penalidades cabíveis, da superveniência de fato impeditivo da habilitação (exigí-

vel somente em caso positivo);

6.4.3 –  Declaração da  licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99);

6.4.4 – Declaração de microempresas e empresas de pequeno porte;

6.4.5  – Atestado(s)  de  Aptidão  Técnica,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que

comprove(m) a boa e regular execução de fornecimentos similares ao objeto deste Edital, em condições compatíveis

de  natureza,  quantidades,  prazos  e  vultos,  que  permita(m)  estabelecer,  por  comparação,  proximidade  de
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características funcionais técnicas, dimensionais, quantitativas e qualitativas;

6.4.5.1 –  No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) deverá(ão) ser assinado(s) pelo titular da

pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão.

6.4.5.2 – O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quanto julgar necessários para comprovar

que  já  forneceu  objeto  semelhante  ao  da  licitação,  destacando-se  a  necessidade  desse(s)  atestado(s)

demonstrar(em) que o interessado forneceu anteriormente o objeto solicitado  com características equivalentes ou

superiores ao especificado no Termo de Referência.

6.4.5.3 – Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação técnica, considera(m)-se

compatível(eis) o(s) atestado(s) que comprovem que a licitante forneceu ou fornece os itens descritos neste edital

com características técnicas equivalentes ou superiores ao exigido no Edital e Termo de Referência.

6.4.5.4 – A DPE/AM poderá realizar diligência na empresa vencedora e na empresa ou órgão que fornecer o atestado

de  capacidade  técnica  para  averiguar  a  veracidade  das  informações  prestadas,  podendo  o(s)  envolvido(s)

responder(em) administrativa, civil e penalmente pelas informações prestadas. Na diligência poderão ser solicitados

documentos tais como contratos, ordens de serviços, notas fiscais e outros que comprovem a quantidade fornecida e

especificações declaradas no atestado fornecido.

6.4.5.5 – A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, conforme com este Edital, tendo em vista

as características do objeto, é motivo de inabilitação, mediante decisão motivada da Comissão de Licitação.

6.4.6 – Declaração de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a apresentação de

certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

6.4.7 – Prova válida de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

6.4.8 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou à

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação.

6.4.9 – A habilitação será verificada mediante consulta “on-line” ao SICAF, a ser constatado o que segue:

6.4.10 – Prova da regularidade para com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta Negativa, Estadual e

Municipal do domicílio ou da sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

6.4.11 – Prova de regularidade com Instituto Nacional de Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito).

6.4.12 – Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade

Fiscal do FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

6.4.13  – A aceitação das  certidões  emitidas  via  internet  ficará  sujeita  à  confirmação de sua  validade  mediante

consulta on line ao cadastro emissor respectivo.

6.4.14  –  Havendo alguma restrição  na comprovação da regularidade fiscal  para  microempresas  e  empresas de
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pequeno porte,  lhes será assegurado o prazo de  dois dias úteis,  a  contar  do momento em que o licitante for

declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, o requerimento da interessada e o critério da Administração

Pública,  para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.4.15 – Salvo justificativa em contrário, desde que relativa à urgência na contratação ou ao tempo insuficiente para o

empenho, o prazo do item 6.4.14, deverá ser prorrogado por igual período, para a regularização da documentação,

pagamento  ou parcelamento  do débito,  e  emissão de eventuais  certidões  negativas  ou  positivas  com efeito  de

certidão negativa.

6.4.16 – A prorrogação do prazo previsto no item 6.4.14, só poderá ser concedida se requerida antes do término do

prazo de 02 (dois) dias úteis inicialmente concedidos pela Comissão de Licitação da DPE/AM.

6.4.17 – O requerimento deverá ser enviado pelo licitante para a Comissão de Licitação da Defensoria Pública do

Estado do Amazonas, Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus, Amazonas, das 08:00 às 14:00 horas.

6.4.18 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará inabilitação do licitante,

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado à Comissão de Licitação convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação.

6.4.19  –  Para  que  seja  concedido  o  prazo  previsto  no  item  6.4.14, é  necessária  a  apresentação  de  toda  a

documentação exigida neste Edital, inclusive as certidões com restrição.

6.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:

6.5.1 – Em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo:

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

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

c)  Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos

somente em nome da matriz;

d) Os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da

matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

6.6. Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope nº 001, quando não tiver prazo

estabelecido pelo órgão competente expedidor; e:

a) Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada, que é o

caso dos atestados de capacidade e de responsabilidade técnica.

6.7. Os documentos exigidos neste Convite poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia,

autenticada  por  Cartório  competente  ou  por  membro  da  Comissão  de  Licitação, ou  publicação  em  órgão  da
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imprensa oficial.

6.8.  A Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver

dúvida e julgar necessário.

6.9. Serão aceitas somente cópias legíveis.

7. DA PROPOSTA

ENVELOPE  Nº  02  (PROPOSTA)7.1. A proposta  contida  no  Envelope  nº  02 deverá  ser  apresentada  com  as

seguintes exigências:

7.1.1 – Emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras,

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo

licitante ou seu representante;

7.1.2  – A proposta  deverá  conter  as  especificações  do  objeto  de  forma  clara,  observadas  as  especificações

constantes do Projeto Básico;

7.1.3 – Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (R$), de

acordo com os preços praticados no mercado considerando o modelo da planilha Orçamentária anexo ao edital.

7.1.4 – Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à

mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;

7.1.5 – Nos preços contados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com

impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

7.1.6  – Os  dados  informados  pelo  licitante  em  sua  planilha  deverão  refletir  com  fidelidade  todos  os  custos

especificados e a margem de lucro pretendida.

7.1.7 – O imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido – CSLL, que não

podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta de preços apresentada;

7.1.8  –  Fazer  menção  ao  número  deste  Convite  e  conter  a  razão  social  da  licitante,  o  CNPJ,  número(s)  de

telefone(s)  e  de  fax  e  e-mail,  se  houver,  e  o  respectivo  endereço com CEP,  bem como o  banco,  a  agência  e

respectivos códigos e o n.º da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento.
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7.1.9 – Indicação dos preços oferecidos para cada item e prazos previstos nas Condições 8.1 a 9.2;

7.1.10 – Qualquer outra informação julgada conveniente pela licitante.

7.1.11 – Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

7.2.  Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço,

pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas

destinadas a sanar evidentes erros materiais,  alterações essas que serão avaliadas pela autoridade competente

desta Unidade.

7.3. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou multiplicação;

7.3.1 – A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de

abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim; e

7.3.2  –  A falta  do  CNPJ  e/ou  endereço  completo  poderá  também  ser  preenchida  pelos  dados  constantes  dos

documentos apresentados dentro do Envelope nº 001 – DA DOCUMENTAÇÃO.

7.3.3 – Erros no preenchimento da planilha não são motivos suficiente para a desclassificação da proposta, quando a

planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é

suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

7.3.4 – Não será aceita reclamação posterior relativa às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em

ata, salvo se prevista em Lei.

7.3.5 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta,  salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Comissão.

8. DOS PREÇOS

8.1. A licitante deverá indicar o preço fixo, irreajustável, do objeto da presente licitação.

8.2. Nos preços cotados deverão estar inclusos os impostos, taxas, fretes, as peças, os componentes e ferramentas a

serem disponibilizados, encargos sociais e trabalhistas, enfim, quaisquer outras despesas e materiais necessários à

realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

8.3. A  cotação  apresentada  e  levada  em  consideração  para  efeito  de  julgamento  será  de  exclusiva  e  total

responsabilidade da  licitante,  não lhe cabendo o direito  de pleitear  qualquer  alteração,  seja para mais  ou para

menos.

8.4. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo e, de preferência, também por

extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

9. DOS PRAZOS
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9.1. A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para recebimento e abertura dos

envelopes “Documentação” e “Proposta”.

9.2. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os

mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

9.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou

seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, este poderá

solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo.

9.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes “Documentação”

e “Proposta”, sem a solicitação ou a convocação de que tratam as Condições 9.3 e 18.1 respectivamente, ficam as

concorrentes liberadas dos compromissos assumidos.

10.DO TIPO DE LICITAÇÃO

10.1. Trata-se de Convite, do tipo menor preço, com adjudicação por item, enquadrado no art. 45, § 1º, inciso I, da

Lei nº 8.666/93.

11. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1. Após a análise das propostas serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II, da Lei n.º 8.666/93,

as propostas que:

11.1.1  –  Apresentarem  preços  excessivos  ou  com  valor  global  superior  ao  limite  estabelecido  ou  com  preços

manifestamente  inexequíveis,  assim  considerados  aqueles  que  não  venham  a  ter  demonstrada  sua  viabilidade

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os

coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; e

11.1.2 – Não atenderem às exigências contidas neste Convite.

11.2. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de

Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de

outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido neste Convite e seus Anexos será declarada

como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço do Item.

12.2. À Comissão de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às

condições aqui  estabelecidas,  bem, ainda,  em seus anexos,  e a decisão quanto  às dúvidas ou omissões deste

Convite.

12.3.  A  Comissão  de  Licitação poderá  solicitar  parecer  de  técnicos  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da
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Defensoria Pública do Estado do Amazonas  ou,  ainda,  de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele,  para

orientar sua decisão.

12.4.  Não  se  considerará  qualquer  oferta  de  vantagem  não  prevista  neste Convite,  inclusive  financiamentos

subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes.

12.5. Não se admitirá proposta que apresentar preço unitário simbólico, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com

os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este  Convite não

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem aos materiais e instalações de propriedade do próprio

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

13. DO DESEMPATE

13.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será observado como critério de desempate, a qualidade de

microempresa (ME)  e/ou  empresa de pequeno porte  (EPP)  das  licitantes  empatadas,  nos  termos  do art.  5º  do

Decreto Federal nº 6.204/2007.

13.2. Permanecendo o empate entre as microempresas e/ou empresas de pequeno porte, ou não sendo nenhuma

das empresas enquadradas como ME e/ou EPP, será efetuado sorteio em ato público, para qual todas as licitantes

serão convocadas a presenciar.

13.3. Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas  apresentadas  pelas  microempresas  e

empresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à propostas mais bem

classificada.

14. DO DIREITO DE PETIÇÃO

14.1 Observado o disposto no artigo 109, §3º da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso à Presidente

da Comissão de Licitação, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata,

nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação deste

Convite.

14.2 Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias

úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco)

dias úteis,  reconsiderar a sua decisão ou fazê-lo subir,  devidamente informado, ao Ordenador de Despesas da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

14.3 Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da  licitante que pretender modificação total ou

parcial das decisões da Comissão de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se

ao recurso próprio.

14.4 O recurso interposto deverá ser comunicado à  Comissão de Licitação,  logo após ter sido protocolizado no

Serviço de Protocolo, situado na Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças

Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br



Página 14 de 46

Processo n. 20000.000073/2015-01

15. DA ADJUDICAÇÃO

15.1 A execução dos serviços correspondentes ao objeto será adjudicada POR ITEM.

16. DO TERMO DE CONTRATO

16.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução dos serviços

será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste ato convocatório.

16.2.  Quaisquer condições apresentadas pela  licitante vencedora  em sua proposta, se pertinentes, poderão ser

acrescentadas ao contrato a ser assinado.

16.3. As obrigações desta licitação serão formalizadas através de Contrato, observadas as condições deste Edital.

16.4. Para assinatura do referido Contrato, a empresa vencedora será convocada por escrito. A assinatura deverá

ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da convocação, estando à disposição da vencedora, no

mesmo prazo, a NOTA DE EMPENHO correspondente.

16.5. Perderá o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, o adjudicante

que não atenda à convocação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de entrega da notificação referida nos

itens supra, podendo a contratante convocar os licitantes remanescentes obedecidos à ordem de classificação.

16.6. A Comissão de Licitação da DPE/AM poderá, a qualquer tempo, anular total ou parcialmente a presente licitação

e também revogá-la,  se assim julgar conveniente,  ou ainda,  transferir  a licitação por motivos de conveniência e

oportunidade administrativa, ou ilegalidade, sem que aos licitantes caiba direito a reclamação ou qualquer pedido de

indenização,  a qualquer  título,  respeitado os direitos  adquiridos e ressalvada,  em todos os casos,  a  apreciação

judicial (artigo 49, parágrafo 3º e artigo 109, Inciso I, letra c, da Lei Federal 8.666/93 e alterações).

17. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

17.1. A  Administração  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas convocará  oficialmente  a  licitante

vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas no art. 81 Lei n.º 8.666/93.

17.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela  licitante

vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas.

17.3. É  facultado à Administração da  Defensoria  Pública  do Estado do Amazonas,  quando a convocada não

assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada,

inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar este Convite, independentemente da cominação prevista no art.

81 da Lei n.º 8.666/93.
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17.3.1  –  A recusa  injustificada  da  licitante vencedora em  assinar  o  contrato,  aceitar  ou  retirar  o  instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração da  Defensoria Pública do Estado do Amazonas,

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

a) O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 64, § 2º, da Lei n.º 8.666,

de 21 de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, in-

clusive quanto ao prazo e preço.

18. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

18.1. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos  de  direito  público,  aplicando-lhes,  supletivamente,  os  princípios  da  teoria  geral  dos  contratos  e  as

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do

mesmo diploma legal.

19. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

19.1. O prazo de vigência do contrato será até a entrega completa do objeto, com eficácia legal após a publicação do

seu extrato no Diário Oficial do Estado do Amazonas.

20. DOS ENCARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS E DA LICITANTE VENCEDORA

20.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas:

20.1.2 –  Prestar as  informações e os esclarecimentos que venham a ser  solicitados pelos técnicos da  licitante

vencedora;

20.1.3 – Rejeitar o serviço executado equivocadamente;

20.1.4 –  Atestar as faturas correspondentes e supervisionar  o serviço,  por  intermédio da Subdivisão Técnica da

DPE/AM;

20.2. Caberá à(s) licitante(s) vencedor(s)a:

20.2.1 – Executar a confecção conforme as necessidades descritas no objeto desta licitação;

20.2.2 – Responder, em relação ao material necessário, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço;

20.3. Responder, ainda, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou

dolo quando da execução do objeto em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

acompanhamento pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

20.4. Usar a melhor técnica possível, para execução dos serviços objeto deste Convite;

20.5.  Manter,  durante  a  execução  do contrato,  todas  as  condições  de  habilitação e  qualificação exigidas  neste

Convite em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas.
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21. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

21.1. À licitante vencedora caberá, ainda:

21.1.1  –  Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciários  e  obrigações  sociais  previstos  na

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não

manterão nenhum vínculo empregatício com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

21.1.2 –  Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários quando

da execução dos serviços, ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da Defensoria Pública

do Estado do Amazonas;

21.1.3 –  Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à prestação dos

serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

21.1.4 –  Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste

Convite.

21.1.5 – A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere

a responsabilidade por seu pagamento à Administração da  Defensoria Pública do Estado do Amazonas,  nem

poderá onerar o objeto deste  Convite, razão pela qual a  licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

22. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

22.1. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

22.1.1 –  É expressamente proibida a contratação de servidor  pertencente ao quadro de pessoal  da  Defensoria

Pública do Estado do Amazonas durante a vigência do contrato;

22.1.2 –  É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste  Convite,  salvo se houver

prévia autorização da Administração da Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

23. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1. Durante a vigência do contrato, a execução do serviço será acompanhada e fiscalizada, em todos os seus

termos, por servidor devidamente autorizado para esse fim, representando a  Defensoria Pública do Estado do

Amazonas.

23.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

23.3.  Além  do  acompanhamento  e  da  fiscalização  da  execução,  o  servidor  designado,  devidamente  autorizado

poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que
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essa medida se tornar necessária.

24. DA ATESTAÇÃO

24.1. A atestação das faturas relativas à entrega do material  caberá ao Almoxarifado juntamente com o servidor

designado para esse fim.

25. DA DESPESA

25.1.  A liberação do pagamento está condicionada a entrega do material  por parte do fornecedor,  atestado pelo

servidor habilitado para recebimento da DPE/AM.

25.2.  O montante do dispêndio a ser efetuado por conta deste  Convite  não poderá exceder o limite previsto para

essa modalidade.

25.3. A importância com a execução do objeto deste edital, mediante a emissão de Nota de Empenho tipo Ordinário,

correrá por conta de recursos das Naturezas de Despesa (ND) 33.90.39.

26. DO PAGAMENTO

26.1. A  licitante  vencedora deverá  apresentar,  nota  fiscal  de  serviços,  em  2  (duas)  vias,  para  liquidação  e

pagamento da despesa referente ao objeto da licitação. O pagamento será feito por ordem bancária creditada em

conta corrente, em até o 30 (trinta) dias contado da entrega do material no Almoxarifado da Defensoria Pública do

Estado do Amazonas – Manaus/AM.

26.2.  A Defensoria Pública do Estado do Amazonas reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, o serviço executado não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita.

26.3. A  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas poderá  deduzir  da  importância  a  pagar  os  valores

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora nos termos deste Convite.

26.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária.

26.5. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e conforme  item 11 do

Termo de Referência.

26.6.  Nenhum  pagamento  isentará  o  Contratado  das  responsabilidades  contratuais,  nem  implicará  aprovação

definitiva das compras efetuadas, total ou parcialmente.

26.7. Como condição para emissão da nota de empenho, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições

de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao SICAF ou através da internet nos respectivos sites

dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

26.8. Se a licitante vencedora não apresentar situação de regularidade documental, no ato da emissão da nota de

empenho, ou se recusar injustificadamente a recebê-la no prazo estabelecido, os demais licitantes serão convocados,
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observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

26.9. Como condição inafastável a que seja emitida Nota de Empenho à Fornecedora, esta deverá, também,

estar cadastrada junto ao Sistema de Administração Financeira e Contabilidade – Cadastramento de Credores – da

Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas – SEFAZ.

26.9.1 – Caso não seja ali cadastrada, a FORNECEDORA obriga-se a efetuar o referido cadastramento, no prazo

de 05 (cinco) dias corridos a contar da adjudicação, para fins de emissão de Nota de Empenho.

26.9.2 – Com relação ao Cadastramento de Credores, a empresa deverá providenciar:

a) Carta solicitando o cadastramento (conforme Anexo IX);

b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil;

c) Cópia legível dos dados bancários (por ex: extrato, cópia reprográfica de cartão bancário etc.).

26.9.3 – Os documentos deverão ser entregues na SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS –

SEFAZ-AM.

a) Após, o comprovante de envio/entrega da documentação na SEFAZ-AM deverá ser apresentado à Comissão de

Licitação da DPE/AM.

27. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

27.1. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja

interesse da Administração da  Defensoria Pública do Estado do Amazonas,  com a apresentação das devidas

justificativas adequadas a este Convite.

28. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

28.1. No interesse da Administração da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o valor inicial atualizado do

contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no

artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93.

28.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões

que se fizerem necessários; e

28.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Condição, exceto as supressões

resultantes de acordo entre as partes.

29. DAS PENALIDADES

29.1. A Comissão de Licitação pode provocar o Defensor Público Geral para que seja aplicada as sanções previstas

no art. 86 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de

2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, sem prejuízo das demais cominações legais,
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ao licitante/adjudicatário que:

29.1.1 – Der causa ao retardamento da execução do certame;

29.1.2 – Não enviar documentação exigida no edital;

29.1.3 – Não mantiver a proposta;

29.1.4 – Comportar-se de modo inidôneo;

29.1.5 – Apresentar declaração/documento ideologicamente falso;

29.1.6 – Cometer fraude fiscal;

29.1.7 – Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta ou não

assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços.

29.2. A sanção referida no item 29.1. será aplicada pelo Defensor Público Geral (na forma do parágrafo único do

art. 13, da Resolução nº 28, de 03 de junho de 2014 – Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas – CSDPE/AM), em processo regular que assegure ao acusado o direito prévio da citação e da ampla

defesa, com os recursos a ela inerentes.

29.3. 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.

29.4. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o órgão contratante poderá aplicar ao fornecedor,

as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Moratória de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela

inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias;

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado não realizado, em caso de inexecução parcial da obrigação

assumida;

d) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

e) Multa de 10% sobre o valor adjudicado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o contrato ou a nota de

empenho ou instrumento equivalente;

f) Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a DPE, descredenciamento no

SICAF, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

g) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

h) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
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determinantes da  punição ou até  que seja promovida  a  reabilitação perante a  própria  autoridade que aplicou a

penalidade.  A reabilitação  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item ‘f’.

29.5. A sanção prevista no item ‘f’ será aplicada pelo Defensor Público Geral, na forma do parágrafo único do art.

13, da Resolução nº 28, de 03 de junho de 2014 – Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas –

CSDPE/AM.

29.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

29.7. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estará sujeita às penalidades tratadas nas

Condições 29.1 e 29.2:

29.7.1 – Pela recusa injustificada de assinar o contrato;

29.7.2 – Pela não prestação do serviço de acordo com as especificações técnicas do ato convocatório e com as

pertinentes normas técnicas;

29.7.3 – Pelo atraso no início e conclusão do serviço;

29.8. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no

Cadastro  de  Fornecedores da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas e,  no  que  couber,  às  demais

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

30. DA RESCISÃO

30.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei

no 8.666/93.

30.2.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo,  assegurado  o

contraditório e a ampla defesa.

30.3. A rescisão do contrato poderá ser:

30.3.1 – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da Defensoria Pública do Estado do Amazonas,

nos casos  enumerados  nos  incisos I  a  XII  e  XVII  do artigo 78 da Lei  mencionada,  notificando-se a  licitante

vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

30.3.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Convite, desde que haja conveniência para a

Administração da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; ou

30.3.3 – Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

30.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade

competente.
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30.5.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  do  processo,  assegurado  o

contraditório e a ampla defesa.

31. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

31.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Convite, até 05 (cinco) dias úteis

antes  da data  fixada para abertura dos envelopes de habilitação (Documentação),  devendo a Administração da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas,  por intermédio da  Comissão de Licitação,  julgar e responder à

impugnação em até 03 (três) dias úteis.

31.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite perante a Administração da Defensoria Pública do

Estado do Amazonas a  licitante que não o fizer  até o segundo dia útil  que anteceder à data prevista para o

recebimento e a abertura dos envelopes  “Documentação”  e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades

que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

31.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar deste Convite até o trânsito em

julgado da decisão a ela pertinente.

31.4. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão de Licitação, logo após ter sido protocolizada no

Serviço de Protocolo e Expedição, situado na Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

32. DO CONVITE

32.1. A critério da Administração da Defensoria Pública do Estado do Amazonas este Convite poderá ser:

32.1.1  –  Anulado,  se  houver  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de terceiros,  mediante  parecer  escrito  e

devidamente fundamentado; ou

32.1.2 – Revogado, a juízo da Administração da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, se for considerada

inoportuna  ou  inconveniente  ao  interesse  público,  decorrente  de  fato  superveniente  devidamente  comprovado,

pertinente e suficiente para justificar tal conduta; ou

32.1.3  –  Transferida  a  data  da  abertura  dos  envelopes "Documentação" e  “Proposta”,  por  conveniência

exclusiva da Administração da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

32.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Convite, o seguinte:

32.2.1 – A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado

o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93;

32.2.2 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea

anterior; e

32.2.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

33. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
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33.1. A licitante deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura do contrato, o nome e o

número do telefone do seu preposto, que estará sujeito à aceitação da Administração da  Defensoria Pública do

Estado do Amazonas, para representar a licitante vencedora na execução do contrato.

33.2. Em caso de dúvida, a interessada deverá apresentar, por escrito, a  Comissão de Licitação da  Defensoria

Pública do Estado do Amazonas,  sitio à Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, ou pelo

telefone: (92) 3631-0355, no horário das 08:00 às 14:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.

33.3. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse

público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,

devendo  anulá-la  por  ilegalidade,  de  ofício  ou  por  provocação  de  qualquer  pessoa,  mediante  ato  escrito  e

fundamentado, resguardada a competência da Presidente da Comissão de Licitação, para fazê-lo a rogo.

33.4. No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório ficará assegurada oportunidade de ampla e

prévia manifestação dos interessados, na forma da Lei.

33.5. A anulação pode ser declarada a qualquer tempo, atingindo o contrato, se posterior à sua celebração.

33.6. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência de anulação do procedimento licitatório, ressalvado

o direito da CONTRATADA de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado em eventual cumprimento

da obrigação decorrente da execução do objeto deste certame.

33.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Administração não

será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo

licitatório.

33.8. Após  apresentação  da  proposta,  não  caberá  desistência,  salvo  por  motivo  justo  decorrente  de  fato

superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

34. DO FORO

34.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Manaus/AM, com exclusão de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, alínea “d” da Constituição Federal.

MANAUS-AM, 08 de junho de 2015.
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___________________________________________

MANUELA VEIGA CANTANHEDE

Presidente da Comissão de Licitação

___________________________________________

GILEIKA KAREN LAGE ROCHA

Vice-Presidente da Comissão de Licitação

___________________________________________

CAMILA KIMURA DE MENEZES

Secretária da Comissão de Licitação
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ANEXO I

TERMO     DE     REFERÊNCIA     Nº.   005  /2015

Processo n° 0073/2015

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO:

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – DPE/AM

 CNPJ: 19.421.427/0001-91

ENDEREÇO: Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças

CIDADE: Manaus                         U.F.: AM                             CEP: 69053-135 

DDD/FONE: (092) 3234-8683                       

2. OBJETO:

Aquisição de materiais de divulgação institucional personalizados, para atender a demanda de realização do evento em alusão

aos 25 anos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A Defensoria Pública do Amazonas criada pela Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 1990, vem cumprindo

honrosamente seu papel perante a sociedade amazonense há quase 25 anos, e, com vistas a celebrar tão importante

data, estamos organizando uma programação em alusão ao Jubileu de Prata. 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:

4.1. A Defensoria Pública entregará arte dos materiais a serem confeccionados juntamente com a Nota de Empenho.

4.2. A ganhadora do certame deverá apresentar até 02 (duas) unidades/amostras de cada item licitado para avaliação

e aprovação desta Instituição e caso necessário obter a opinião de um técnico, no prazo máximo de 04 (quatro) dias

úteis a partir do recebimento da nota de empenho;

4.3. O prazo para a entrega em definitivo de todo o material deverá ser de até 30 (trinta) corridos após aprovação por

escrito das amostras apresentadas;

4.4. Deverá ser respeitado o horário de entrega do material das 8h00 às 14h00 na DPE/AM. A critério da DPE/AM

será realizada análise comparativa visual e qualidade da impressão.

4.5. Cada amostra aprovada permanecerá em poder da DPE/AM para confrontação quando da entrega do objeto

deste termo e em nenhuma hipótese será tida como início de entrega do objeto.

4.6. Havendo rejeição da amostra, a CONTRATADA deverá refazê-la e entregar no prazo máximo de 02 (dois) dias

corridos.

4.7.  A  futura  CONTRATADA  será  responsável  pelo  transporte  dos  produtos,  desde  o  local  de  sua

fabricação/embalagem,  conforme o  caso,  até  o  local  de  entrega,  na  sede  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
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Amazonas, a qual ocorrerá em dias úteis, em horário estabelecido no subitem 4.4. no seguinte endereço:

Rua Maceió, nº 397 – Nossa Senhora das Graças – CEP. 69053- 135 / Manaus-AM

4.8.  O recebimento provisório dos materiais não constitui aceitação dos mesmos.

5. DETALHAMENTO DO OBJETO:

Os serviços previstos neste Termo de Referência compreenderão serviços de confecção de materiais personalizados,

conforme as especificações descritas a seguir:

Item Descrição Quantidade

1

Caneta  de  Metal  Executiva para  brinde,  gravação  a  laser,  carga

esferográfica  azul  e  acionamento  através  de  botão  de  pressão,

personalizada com a logo da Defensoria e selo de 25 anos, acondicionada

em embalagem de veludo.

500 unidades

2
Caneta esferográfica, em plástico na cor prata, tinta azul, com acionamento

através de botão, personalizada com a logo da Defensoria e selo de 25 anos.
500 unidades

3 Camisas 100% algodão, na cor da branca, com arte colorida em silk screen,

na parte frontal, tamanhos masculinos P, M, G e GG e tamanhos femininos P,

M, G e GG.

400 unidades

4
Boton  Pin  metálico  recortado  personalizado  com  a  logo  da  Defensoria,

pintado, esmaltado, 20 x 10 mm aproximadamente e com feixe borboleta
400 unidades

5 Caneca térmica confeccionada em aço inox com revestimento externo em

acrílico  translúcido  verde,  cabo  em  plástico  injetado,  tampa  hermética,

400ml, personalizada com a logo da Defensoria e selo de 25 anos.

400 unidades

6
Sacola em papel kraft com alça cordão. Tamanho: 32 x largura 13cm x altura

40cm. Impressão em policromia da logo da Defensoria e selo de 25 anos. 
400 unidades

7 Pasta tipo canguru (com bolso), formato 480x215mm (dobrado no formato

2), impressão em 4/0 cores, frente e verso, papel couchê 180g/m². Conforme

arte que será enviada posteriormente pela Defensoria.

500 unidades

6. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

O material a  ser adquirido  reger-se-á por toda legislação aplicada à espécie e ainda pelas disposições que a

complementarem, cujas normas devem, desde já, ser entendidas como integrantes do referido objeto, especialmente

a Lei no. 8.666, de junho de 1993. À Defensoria Pública do Estado do Amazonas é assegurado o direito de exercer

permanente fiscalização dos serviços ora contratados através do Setor competente, independente de aviso prévio.

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

Para que possam ser habilitados a fornecerem os produtos e a executarem os serviços pertinentes ao objeto, os

licitantes deverão apresentar  Atestado(s)  de Capacidade Técnica fornecido(s)  por  pessoa(s)  jurídica(s)  de direito

público ou privado, que comprove(m) que a empresa licitante tenha fornecido, a contento, materiais de natureza e

vulto compatíveis  com o objeto deste instrumento, que permita(m) estabelecer,  por  comparação, proximidade de

características funcionais técnicas, dimensionais, quantitativas e qualitativas.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças

Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
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8.1. Efetuar a entrega do objeto contratado, dentro dos prazos e de acordo com as especificações constantes deste

termo, observando estreitamente as prescrições e as recomendações pertinentes, a legislação estadual ou municipal,

se houver, bem como outras normas correlatas, ainda que não estejam explicitamente citadas neste documento e

seus anexos. 

8.2.  Não transferir  a  outrem,  no  todo ou  em  parte,  o  objeto  deste  termo,  sem prévia  e  expressa anuência  da

CONTRATANTE. 

8.3.  Comunicar  imediatamente  à  CONTRATANTE,  por  escrito,  toda  e  qualquer  anormalidade  que  dificulte  ou

impossibilite a execução do objeto deste Termo e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

8.4. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se a fornecer todos os dados,

elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessário.

8.5. Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto

deste termo que não atenda às especificações exigidas,  em que se verifiquem imperfeições,  vícios,  defeitos  ou

incorreções ou rejeitados pela fiscalização.

8.6. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente,

excepcional  ou imprevisível,  estranho à vontade das partes, e de  impedimento de  execução por  fato ou ato de

terceiro reconhecido pela CONTRATANTE, em documento contemporâneo ao acontecimento,  quando não puder

cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto deste termo.

8.7. Responsabilizar-se por falhas na confecção do material que venham a tornar-se aparentes em data posterior à

sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

8.8.  Responder  pela  idoneidade moral  e técnica  dos  seus empregados,  sendo única,  integral  e  exclusivamente

responsável,  em  qualquer  caso,  por  todos  os  danos  e  prejuízos,  de  qualquer  natureza,  causados,  direta  ou

indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, provenientes da execução dos serviços relacionados ao objeto deste

termo, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por si e seus procuradores.

8.9.  Responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  e  obrigações  concernentes  às  legislações  sociais,  trabalhistas,

tributárias,  fiscais,  comerciais,  securitárias  e  previdenciárias,  bem  como por  todas  as  despesas  decorrentes  da

execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno),  e,  em suma, todos os gastos e

encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1.  Fornecer  à  CONTRATADA  os  arquivos  a  serem  impressos,  bem  como  prestar  as  informações  e  os

esclarecimentos necessários à fiel execução do objeto deste termo de referência.

9.2. Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, o

exato cumprimento das obrigações previstas neste termo.

9.3.  Efetuar  regularmente  o  pagamento  da  CONTRATADA,  dentro  dos  critérios  estabelecidos  neste  termo e  no

contrato,  quanto  aos  serviços  devidamente  realizados,  por  meio  de  Ordem  Bancária,  após  o  atesto  das  notas

fiscais/faturas pelo responsável.

9.4. Designar, e informar à CONTRATADA, fiscal do contrato e seu substituto, mantendo tais dados atualizados. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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9.5. Permitir o acesso, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, verificando a conformidade da prestação dos

serviços e regular entrega dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

10. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:          

Nº de Parcelas Forma de Pagamento Valor Estimado Total (R$)

01 ( X )  Única e global

11. FORMA DE PAGAMENTO:

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, Divida 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.

12. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE:

Declaramos que este termo de referência está de acordo com a Lei nº. 8.666/93 e legislação em vigor.

13.  ASSINATURA DA DIRETORIA

ADMINISTRATIVA
14. ASSINATURA DO ORDENADOR:

Manaus - AM,         /         /2015.       

Diretor Adjunto Administrativo

(     ) Aprovado          (     ) Não aprovado

Manaus – AM,            /         / 2015.

Ordenadora de Despesas

15. ELABORADO POR: 16. IDENTIFICAÇÃO:

TERMO 005/2015

PROC. 000073/2015

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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ANEXO II

IDENTIFICAÇÃO PARA CADASTRO

Timbre da Licitante

CARTA CONVITE N.º 001/2015

(veracidade das informações abaixo sob a responsabilidade do proponente)

01 – RAZÃO SOCIAL:

02 – FANTASIA:

03 – CNPJ:

04 – ENDEREÇO BAIRRO: CEP: CIDADE/UF:

05 – TELEFONE/ FAX:

06 – BANCO:

07 – NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:

08 – NOME DA PESSOA P/ CONTATO:

09 – PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

EU, (REPRESENTANTE LEGAL),  DECLARO QUE ACEITO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTE

EDITAL.

LOCAL E DATA

CARIMBO E ASSINATURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças

Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
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ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Timbre da Licitante

Proposta que faz a empresa ___________________, inscrita no CNPJ (MF) nº _____________, localizada

_________________________, na cidade de ___________, CEP _____________, fone _________, fax ________,

e-mail  ______________,  para  o  fornecimento  dos  equipamentos  abaixo  relacionados,  de  acordo  com  todas  as

especificações e condições estabelecidas na Carta Convite nº___/2015 – DPE/AM, promovido pela Comissão de

Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas:

ITEM DESCRIÇÃO
MARCA/ MODELO/
TIPO/ REFERÊNCIA

QTD. VLR. UNITÁRIO R$ VLR. TOTAL R$

1
2

3
4

Valor total da Proposta R$:
(Valor por extenso)

A __________(nome da empresa)_________ declara que concorda com todas as especificações do Edital.

1. Prazo de validade da proposta: ______________

2. Prazo de entrega: _________________________

3.  Caso o objeto fornecido apresente defeitos de qualquer natureza que impeça a sua regular utilização enquanto

estiverem na garantia, deverá ser substituído, sem custo adicional, no prazo máximo de 24h, após a comunicação

deste Órgão à empresa fornecedora do produto.

4. Prazo de validade: ____________

5. Site e/ou e-mail do fabricante, se houver: ____________________________

6. Dados Bancários: (indicar o nome e número do banco, nome e número completo da agência e número da conta

corrente);

7.  Contato  para  fins  de  faturamento:  (indicar  o  nome,  cargo,  endereço,  telefone,  fax,  e-mail  de  contato  do

responsável pelo recebimento das futuras notas de empenho);

8. Dados dos 3 (três) principais integrantes do quadro societário da licitante, assim compreendidos aqueles que

detenham maior parcela das cotas societárias ou o poder de gestão da sociedade.

Nome: _________________________

CNPJ ou CPF: ___________________

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças
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Local e data:
(assinatura)

(nome do representante legal pela empresa)
(CPF do representante legal)

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

Timbre da Licitante

DECLARAÇÃO

A empresa ________, inscrita no CNPJ/MF nº _______, sediada à ____(endereço completo)____, sob as penas da

lei, declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação no presente processo licitatório,

ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  ocorrências  posteriores.  Local  e  data.

_______________________________________ NOME E IDENTIDADE DO DECLARANTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO MENOR

Timbre da Licitante

DECLARAÇÃO

A empresa ________ , inscrita no CNPJ/MF nº _______ , sediada à _______________ , sob as penas da lei, declara

que não possui, em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre, bem como, com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo, neste último caso,

na condição de aprendiz e com idade não inferior a 14 (quatorze) anos, conforme prevê o Inciso XXXIII do artigo 7º

da Constituição Federal/88.  Local e data. _______________________________________ NOME E IDENTIDADE

DO DECLARANTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças

Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br



Página 32 de 46

Processo n. 20000.000073/2015-01

ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Timbre da Licitante

Através do presente ato, CREDENCIAMOS o(a) sr.(a)  ________________,  (nacionalidade),  (estado civil),

(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________,

domiciliado  a  _________________________________________,  a  participar  da  licitação  instaurada  pela

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, na modalidade CONVITE nº

__________________, na qualidade de representante legal da __________________________, pessoa jurídica de

direito  privado,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  ___________________,  sediada  na  _____________________,

representada por  _____________________,  (nacionalidade),  (estado civil),  (profissão),  portador(a)  da  Cédula  de

Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob o nº _______________, (residência e domicílio), outorgando

plenos poderes ao credenciado para formular proposta, lances verbais, declarar a intenção de recorrer ou renunciar

ao direito de interpor recursos e praticar todo e qualquer ato inerente ao certame licitatório em destaque. Declaro, sob

as penas da lei, tratar-se a licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, (uma ou outra, conforme o

caso) nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006. (CONSTAR ESTE PARÁGRAFO SOMENTE SE A

LICITANTE FOR MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Local e data.

Nome e assinatura do representante legal

OBSERVAÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE À COMISSÃO DE LICITAÇÃO OU EQUIPE DE

APOIO FORA DO ENVELOPE Nº I – HABILITAÇÃO.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças
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ANEXO VII

MODELO DE ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Timbre da Licitante

Atestamos  que  a  empresa  ___________________________________________,  CNPJ  n.º

__________________________, sediada em _____________(endereço)_____________, forneceu os equipamentos/

prestou os serviços abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.

Produtos Fornecidos Quantidade Prazo de Entrega

Cidade/data

Cargo/assinatura

Dados da empresa emitente(caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá constar no

atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa)

OBS: O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa jurídica de direito público ou privada emitente do atestado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças
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ANEXO VIII

 MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO

Timbre da Licitante

Declaro, sob as penas da Lei, para os devidos fins junto à Comissão de Licitação da Defensoria Pública do

Estado do Amazonas que:

1. Os documentos e declarações apresentados são fiéis e verdadeiros, bem como que a empresa recebeu o Edital e

todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações necessários à elaboração da

proposta de preços com total e completo conhecimento do objeto da licitação;

2.  Estou  ciente  da  obrigação  de,  caso  seja  vencedor  do  certame  e  não  cadastrado  no  SISTEMA  DE

ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA  E  CONTABILIDADE da  SECRETARIA  DA  FAZENDA  DO  ESTADO  DO

AMAZONAS – SEFAZ-AM, efetuar o referido cadastramento no prazo de cinco dias úteis, a contar da adjudicação,

sob pena de perder o direito de preferência à contratação em favor dos demais licitantes subsequentes, sem prejuízo

da possibilidade de responder a procedimento apuratório por eventual retardamento da licitação;

(Cidade-UF),_____ de _____________ de 2015

EMPRESA / ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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ANEXO IX

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO – SEFAZ/AM

Timbre da Licitante

(cidade), ____ de ______ de ______

Ao

Setor  de  Cadastro  do  SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA E  CONTABILIDADE  SECRETARIA DA

FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM

Avenida André Araújo, 150 – Aleixo. 3º andar, sala 310.

CEP: 69060-000 -  MANAUS/AM

A empresa  (informar  a  razão  social,  CNPJ  e  endereço)  solicita  a  esse  Setor  o  seu  cadastro  no

SISTEMA  DE  ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA  E  CONTABILIDADE,  dessa  SECRETARIA  DA  FAZENDA  DO

ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.

Assim sendo, acompanha esta carta de solicitação de cadastramento a documentação abaixo listada,

exigida para a efetivação do registro:

a) Comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil; 

b)  Cópia legível  do comprovante  (por  ex:  extrato,  cópia  reprográfica de  cartão bancário,  etc.)  dos

seguintes dados bancários:

Banco: ____________

Agência: ___________

Conta: _____________

Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças
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ANEXO X

MODELOS DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NA CONDIÇÃO 6.4;

Timbre da Licitante

DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condição 6.4, Item 6.4.1 do Convite n.º 001/2013-CL/DPE/AM,
que  as  informações  constantes  dos  documentos  exigidos  nas  itens  6.2  e  6.3 deverão  ser  verificadas  pelo
cadastramento e habilitação parcial da empresa no SICAF.

Local e data

___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
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ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Timbre da Licitante

_____________________________________________(empresa),  CNPJ  nº.  ______________________,  situada

_____________________________________, por intermédio de seu representante legal para fins da Carta Convite

nº 01/2015, declara expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

1. Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte , em atendimento a Lei Complementar

123/2006.

Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº

8666/93.

 
___________________,_______de_____________de 2015.

_________________________________________
Assinatura do representante legal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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ANEXO XII

PROTOCOLO DE ENTREGA

Timbre da Licitante

Recebi o Edital da Carta Convite nº 001/2015-CLDPE/AM.

EMPRESA: ____________________________________________________________________________

ENDEREÇO: __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

TEL/FAX: _____________________________________________________________________________

CARIMBO DO CNPJ:

          

 MANAUS, ______ de _________________ de___________

                       DADOS DA PESSOA QUE RETIROU O EDITAL

NOME: __________________________________________________________________________

IDENTIDADE: _____________________________________________________________________

ASSINATURA: ____________________________________________________________________

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças

Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
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ANEXO XIII

MINUTA DE CONTRATO

Timbre da Licitante

CONTRATO Nº........ /2015 – DPE/AM 

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  DIVULGAÇÃO
INSTITUCIONAL PERSONALIZADOS, celebrado entre a DEFENSORIA
PÚBLICA  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS  E  A  EMPRESA
_______________________________, NA FORMA ABAIXO: 

Aos ........ (.......) dias do mês de .....................de ........................ nesta cidade de Manaus, na sede da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas situada na Rua Maceió, nº 307 – Bairro Nossa Senhora das Graças,
CEP:  69053-135,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  04.312.369/0012-43,  doravante  denominada  simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Defensor Público Geral, Dr. JOSÉ RICARDO VIEIRA TRINDADE,
(nacionalidade, estado civil, profissão do titular do órgão que realiza a contratação), residente e domiciliado nesta
cidade,  na  .....................  (rua/avenida),  nº  portador  da  Cédula  de  Identidade  nº  ....................-.....  e  do  CPF
nº ......................... e ........................... (nome da firma contratada), adiante designado simplesmente CONTRATADO,
pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado
do  ......................  em  .......  de  ....................de  ..........,  sob  o  nº  .......................,  sediada  nesta  cidade,
na  ........................,  nº  .......-.............................,  inscrito   no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica-CNPJ,  sob  o
nº ........................., neste ato representado por seu Representante Legal, o Senhor (nome ), (nacionalidade), (estado
civil), domiciliado na .....................(rua/avenida), nº ......., .........., portador da Cédula de Identidade nº ...............-...... e
do CPF nº ......................, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade Carta Convite nº ........../2015 –
DPE/AM, cuja homologação foi  publicada no Diário  Oficial  do Estado,  edição de ..........  de ..................  2015,  às
fls.  ..........,  tendo  em  vista  o  que  consta  no  Processo  Administrativo  nº  ........./20.........,doravante  referido  por
PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente TERMO DE CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PERSONALIZADOS, nos termos da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas
e condições seguintes:

CLÁUSULA-PRIMEIRA:  OBJETO -  Por  força  deste  Contrato  a  CONTRATADA  obriga-se  a  fornecer  ao
CONTRATANTE AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  DE  DIVULGAÇÃO  INSTITUCIONAL  PERSONALIZADOS,  para
atender  as  necessidades  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  conforme  a  proposta  datada
de....................., fls........., constantes do PROCESSO, e descrições do Termo de Referência, que passam a integrar o
presente instrumento.

CLÁUSULA-SEGUNDA: DA FORMA DE FORNECIMENTO – O prazo para a entrega em definitivo de todo o material
deverá ser de até 15 (quinze) corridos após aprovação por escrito das amostras apresentadas, a contar da entrega
da  nota  de  empenho, facultada  sua  prorrogação nas  hipóteses  previstas  no  §  1º,  art.  57  da  Lei  n.º  8.666/93,
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato. 

CLÁUSULA-TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – São obrigações da CONTRATADA, neste contrato:
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PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Efetuar  a  entrega do objeto  contratado,  dentro  dos  prazos  e  de  acordo  com  as
especificações constantes deste termo, observando estreitamente as prescrições e as recomendações pertinentes, a
legislação  estadual  ou  municipal,  se  houver,  bem  como  outras  normas  correlatas,  ainda  que  não  estejam
explicitamente citadas neste documento e seus anexos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste termo, sem prévia e
expressa anuência da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO  TERCEIRO:  Comunicar  imediatamente  à  CONTRATANTE,  por  escrito,  toda  e  qualquer
anormalidade que dificulte ou impossibilite a execução do objeto deste Termo e prestar os esclarecimentos julgados
necessários.

PARÁGRAFO QUARTO: Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, obrigando-se
a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a CONTRATANTE julgar necessário. 

PARÁGRAFO QUINTO: Substituir, reparar, corrigir, remover, refazer ou reconstituir, às suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto deste termo que não atenda às especificações exigidas, em que se verifiquem imperfeições,
vícios, defeitos ou incorreções ou rejeitados pela fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO: Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência
de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, e de impedimento de execução
por  fato ou ato de terceiro reconhecido pela CONTRATANTE, em documento contemporâneo ao acontecimento,
quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto deste termo.

PARÁGRAFO SÉTIMO:  Responsabilizar-se  por  falhas  na  confecção  do  material  que  venham  a  tornar-se
aparentes em data posterior à sua entrega, ainda que tenha havido aceitação do mesmo.

PARÁGRAFO OITAVO:  Responder  pela  idoneidade  moral  e  técnica  dos  seus  empregados,  sendo  única,
integral e exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza,
causados,  direta  ou  indiretamente,  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  provenientes  da  execução  dos  serviços
relacionados ao objeto deste termo, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas, respondendo por
si e seus procuradores.

PARÁGRAFO NONO: Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações concernentes às legislações
sociais, trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, securitárias e previdenciárias, bem como por todas as despesas
decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), e, em suma, todos os
gastos e encargos com material e mão de obra necessários à completa realização dos serviços.

CLÁUSULA-QUARTA: DA CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  A  Defensoria  Pública  entregará  arte  dos  materiais  a  serem  confeccionados
juntamente com a Nota de Empenho.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ganhadora do certame deverá apresentar até 02 (duas) unidades/amostras de cada item
licitado para avaliação e aprovação desta Instituição e caso necessário obter a opinião de um técnico, no prazo
máximo de 04 (quatro) dias úteis a partir do recebimento da nota de empenho.

PARÁGRAFO TERCEIRO:  O prazo para a entrega em definitivo de todo o material  deverá ser de até  15
(quinze) corridos após aprovação por escrito das amostras apresentadas.

PARÁGRAFO QUARTO:  Deverá  ser  respeitado  o  horário  de  entrega  do  material  das  8h00 às  14h00  na
DPE/AM. A critério da DPE/AM será realizada análise comparativa visual e qualidade da impressão.
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PARÁGRAFO  QUINTO: Cada  amostra  aprovada  permanecerá  em  poder  da  DPE/AM  para  confrontação
quando da entrega do objeto deste termo e em nenhuma hipótese será tida como início de entrega do objeto.

PARÁGRAFO SEXTO: O fornecedor  deverá especificar  na(s)  Nota(s)  fiscal(is):  preço unitário,  inclusive os
centavos,  incluso  todas  as  taxas,  impostos,  frete,  seguro  e  demais  despesas,  além  dos  componentes  de  cada
produto.

PARÁGRAFO  SÉTIMO: No  fornecimento,  se  a  quantidade  e/ou  qualidade  do(s)  produto(s),  material(is),
entregues não corresponder ao exigido neste Edital, o fornecedor será chamado para, dentro do prazo máximo de
02 (dois) dias, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas
neste Edital.

PARÁGRAFO OITAVO: O(s) produto(s), objeto desta licitação deverá(ão) ser entregues acompanhado(s) de
nota fiscal, ou nota fiscal-fatura, conforme o caso e a respectiva Nota de empenho.

PARÁGRAFO NONO: O recebimento dos produtos serão realizados de acordo com as disposições previstas
no art. 73 da Lei n. 8666/93.

PARÁGRAFO  DÉCIMO:  A  entrega  dos  equipamentos  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  servidor,
representante da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o qual deverá atestar os documentos da despesa,
quando a entrega for satisfatoriamente comprovada para fins de pagamento.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO: Caberá ao servidor designado rejeitar  no todo ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências e especificações deste termo de referência, ou aquele que não
seja comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de fabricação ou vício de
funcionamento, bem como determinar prazo para substituição do material.

PARÁGRAFO DÉCIMO-SEGUNDO: A futura CONTRATADA será responsável pelo transporte dos produtos,
desde o local de sua fabricação/embalagem, conforme o caso, até o local de entrega, na sede da Defensoria Pública
do Estado do Amazonas,  a qual  ocorrerá  em dias  úteis,  em horário  estabelecido  no  subitem 12.4.  no  seguinte
endereço: Rua Maceió, nº 397 – Nossa Senhora das Graças – CEP. 69053- 135 / Manaus-AM.

CLÁUSULA-QUINTA: VALOR DO CONTRATO – Pelo objeto ora contratado a contratada receberá o valor global de
R$ .................................

CLÁUSULA-SEXTA: DA FORMA DE PAGAMENTO – 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, Divida 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.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inadimplência da  CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos encargos previdenciários,
autoriza o  CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, a retenção das importâncias devidas, como garantia, até a
comprovação perante a fiscalização, da quitação da dívida, na forma do parágrafo primeiro, do art. 31, da Lei n°
8.212/91.

CLÁUSULA-SETIMA:   DA GARANTIA DE EXECUÇÃO – O Período de Garantia será aquele oferecido pela empresa
ganhadora em sua proposta comercial, observando os prazos mínimos exigidos no descritivo de cada objeto deste
Termo de Referência;

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  O adjudicatário,  como condição para assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as
condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
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obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger
um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

• Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas;

• Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contra-
to;

• As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

PARÁGRAFO QUARTO:  A garantia  em  dinheiro  deverá  ser  efetuada  em  favor  da  Contratante,  na  Caixa
Econômica Federal, com correção monetária.

PARÁGRAFO QUINTO: No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

PARÁGRAFO SEXTO:  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, contados
da data em que for notificada.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:

• Caso fortuito ou força maior;
• Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;
• Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos praticados pela Contratante;
• Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

PARÁGRAFO OITAVO: Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas
acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Contratante.

PARÁGRAFO NONO: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não
as previstas neste item.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Será considerada extinta a garantia:

• Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas
em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

• No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência
de sinistros.

PARÁGRAFO DÉCIMO-PRIMEIRO: À Defensoria Pública do Estado do Amazonas é assegurado o direito de
exercer permanente fiscalização dos serviços ora contratados através do Setor competente, independente de aviso
prévio.

CLÁUSULA-OITAVA: PENALIDADES – Em caso de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou qualquer
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inadimplemento ou infração contratual a  CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ficará
sujeito às sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  As  penas  acima referidas  serão impostas pela  autoridade  competente,  assegurado  à
CONTRATADA a prévia e ampla defesa na via administrativa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: PENAS – Serão aplicadas as seguintes penas:

I. Advertência;

II.  Multas moratórias de até 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da
parcela inadimplida da obrigação, limitada a 30 (trinta) dias;

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado não realizado, em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;

IV. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

V. Multa de 10% sobre o valor adjudicado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o contrato ou a nota de
empenho ou instrumento equivalente;

VI. Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a DPE, descredenciamento no
SICAF, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

VII. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

VIII. 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.  A reabilitação será  concedida  sempre  que  o  contratado ressarcir  a  Administração pelos  prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item ‘VI’.

CLÁUSULA-NONA: RESCISÃO DO CONTRATO – O presente contrato poderá ser rescindido em uma das hipóteses
elencadas pelo art. 78, através de uma das formas prescritas pelo art. 79, ambos os artigos da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA-DÉCIMA: RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE – A rescisão determinada por ato
unilateral  da  CONTRATANTE acarreta  as  seguintes  consequências,  sem  prejuízo  das  sanções  pertinentes,
reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos de CONTRATANTE de:

2. assunção imediata do objeto deste contrato no estado em que se encontrar, por ato seu;

3. ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal envolvidos na execu-
ção deste contrato;

4. retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  A aplicação  das  medidas  previstas  nos  itens  1  e  2  desta  cláusula  fica  a  critério  do
CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese do item 2 deste artigo, o ato será precedido de expressa autorização do
Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA-DÉCIMA PRIMEIRA: CESSÃO – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência,
total ou parcial, a não ser com a prévia e expressa anuência do  CONTRATANTE e sempre mediante instrumento
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próprio a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigações e direitos do 
cedente.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  O pedido  de  cessão deverá  ser  formulado por  escrito  e  devidamente  fundamentado,
cabendo à  CONTRATADA indicar  e  comprovar  as  razões  de força  maior  que impossibilitem o  cumprimento  do
contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências relacionadas com a sua
capacidade  e idoneidade e  preencher  todos  os  requisitos  estabelecidos no  edital,  seus anexos  e  na  legislação
específica.

CLÁUSULA-DÉCIMA SEGUNDA:  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO.
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR - Caberá
a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do impedimento para contratar com o
órgão,  entidade ou unidade administrativa  que aplicou a  sanção;  já  a  declaração de inidoneidade para  licitar  e
contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da União, do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
ocorrendo  quaisquer  das  hipóteses  previstas  na  Lei  nº  8.666/93,  facultada  a  defesa  prévia  do  interessado  no
respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 (dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou
declaração de inidoneidade, respectivamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no Diário
Oficial do Estado do Amazonas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para contratar
não poderá ser superior a 02 (dois) anos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação, perante a própria autoridade que a aplicou, 
após 02 (dois) anos.

CLÁUSULA-DÉCIMA TERCEIRA:  DOS RECURSOS -  Contra  as  decisões  que tiverem aplicado penalidades,  a
CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo:

1. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da ciência que tiver da decisão
que aplicar as penalidades de advertência e multa;

2. interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da publicação no Diário Oficial da
decisão de suspensão do direito de licitar, impedimento de contratar ou rescindir administrativamente o contrato;

3. formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação no Diário Oficial do Estado;

CLÁUSULA-DÉCIMA QUARTA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO – O presente contrato poderá ser alterado, através
de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  A  CONTRATADA fica  obrigada  a  aceitar  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto ora contratados, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Se  no  contrato  não  houverem  sido  contemplados  preços  unitários  para  o  objeto
contratado, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo
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anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais
e  posto  no  local  dos  trabalhos,  estes  deverão  ser  pagos  pelo  CONTRATANTE pelos  custos  de  aquisição
regularmente  comprovados  e  monetariamente  corrigidos,  podendo  caber  indenização  por  outros  danos
eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados.

PARÁGRAFO QUARTO: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO:  Incumbe,  obrigatoriamente,  à  CONTRATADA comunicar  ao  CONTRATANTE os  eventos
previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços do objeto ora contratados, sob
pena,  de  no  caso  de  redução  dos  valores,  ser  obrigada  a  indenizar  imediatamente  o  CONTRATANTE com  a
cominação das demais penalidades cabíveis.

CLÁUSULA-DÉCIMA QUINTA:  CONTROLE -  A  CONTRATANTE providenciará,  nos  prazos  legais,  remessa  de
exemplares  do  presente  contrato  ao  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  AMAZONAS.  O  CONTRATANTE  não  se
responsabilizará por indenização de qualquer natureza em decorrência de atos ou fatos vinculados à Fiscalização e
ao Controle da Execução Orçamentária e da Administração Financeira.

CLÁUSULA-DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTAÇÃO -  A  CONTRATADA 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 SETIMA:  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO –  As  despesas com a execução do
presente  contrato  correrão,  no  presente  exercício,  à  conta  da  seguinte  dotação  orçamentária:  .........................
- ............., tendo sida emitida pelo CONTRATANTE, em ......./......./.......... a Nota de Empenho n° ............., no valor de
R$  (.......................).  No  exercício  seguinte,  as  despesas  ocorrerão  à  conta  da  dotação  que  for  consignada  no
orçamento vindouro.

CLÁUSULA-DÉCIMA OITAVA: FORO – O foro do presente contrato é o desta cidade de Manaus, com expressa
renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA-DÉCIMA NONA: PUBLICAÇÃO – O  CONTRATANTE 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 20
(vinte) dias no Diário Oficial do Estado, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da assinatura.

CLÁUSULA-VIGÉSIMA: CLÁUSULA ESSENCIAL – Constitui, também, cláusula essencial do presente contrato, de
observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de exceção de
inadimplemento, como fundamento para a unilateral interrupção do fornecimento do objeto contratado, exceto nos
casos previstos na Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  A  CONTRATADA está  obrigada  a  manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

CLÁUSULA-VIGÉSIMA PRIMEIRA: NORMAS APLICÁVEIS – O Presente Contrato rege-se por toda a legislação
aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, cujas normas,
desde já, entendem-se como integrantes do presente termo, especialmente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e
a legislação referente aos Planos  Econômicos do Governo Federal  que atinjam as  cláusulas  econômicas  deste
contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas essas normas, e concordando em sujeitar-se às estipulações,
sistemas de penalidades e demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente
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instrumento.

         De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

Manaus,       de                        de 2015.

Pelo CONTRATANTE:

___________________________________

Pelo CONTRATADA:

___________________________________

TESTEMUNHAS:

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________
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