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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2015

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, criada pela Lei Complementar n.º 01, de 30 de março de

1990, mediante o Pregoeiro(a), designado pela Portaria nº 612/2014, torna público que realizará licitação,

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo pelo menor preço global. A presente licitação

reger-se-á  pela  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  Decreto  Federal  n.º  5.450/2005,  Decreto  Estadual  n.

21.178/2000,  Decreto  Estadual  n.  24.818/2005,  Decreto  nº  7.892,  de  23  de  janeiro  de  2013,  Lei

Complementar  Federal  nº  123/2006  e  subsidiariamente  pela  Lei  Federal  nº  8.666/1993  e  legislação

pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1. A licitação tem por objeto  Contratação de empresa especializada em comunicação visual para

fornecimento  e  instalação  de  letreiros  e  adesivos  perfurados  e  leitosos  com  identificação

institucional  para  as  unidades  desta  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  conforme

especificações e condições constantes deste Edital, Termo de Referência e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em item, conforme tabela constante no Termo de Referência.

2. ABERTURA DA SESSÃO

2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública e será realizado por meio da utilização de

recursos da tecnologia da informação (comunicação pela Internet), utilizando-se, para tanto, de métodos de

autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame

dirigida pelo Pregoeiro habilitado, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação

mencionada no preâmbulo deste Edital. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a

sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, desta forma, serão registradas no

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.2. Os  trabalhos  serão  conduzidos  por  servidor  público  integrante  da  Comissão  de  Licitação  da

Defensoria Pública do Amazonas, por ato interno, denominado PREGOEIRO, e membros da equipe de

apoio, previamente credenciado no aplicativo www.comprasgovernamentais.gov.br.

DATA: 12/08/2015

HORA: 10:00 hs (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 926430

2.3. Prazo para envio de Proposta:  DA DATA DA LIBERAÇÃO DO EDITAL NO COMPRASNET, ATÉ O

HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA. 

2.4. O aviso da licitação será publicado no Diário Oficial do Estado, Diário Eletrônico da DPE/AM, Jornal do

Commércio e no Comprasnet – www.comprasgovernamentais.gov.br.
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2.5. Cópia  do  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  obtidas  no  endereço  eletrônico:

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão  participar  deste  Pregão  somente  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte

pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos

atos constitutivos,  que atenderem a todas as exigências,  inclusive  quanto à documentação,  constantes

deste edital e seus anexos.

3.2.  O  Cadastramento  no  SICAF  poderá  ser  iniciado  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  –

Comprasnet,  no  site  www.comprasgovernamentais.gov.br,  com  a  solicitação  de  login  e  senha  pelo

interessado, em conformidade ao disposto no inciso I do artigo 13 do Decreto nº 5.450, de 2005 e §3º do art.

8° da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

3.3. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os

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

convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.4. Será exigida do licitante Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a qual será feita no

campo do sistema Comprasnet destinado para tanto.

3.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução dos serviços:

a) Empresas que não se qualifiquem como microempresas ou empresas de pequeno porte;

b) Embora  qualificados como microempresa  ou empresa  de  pequeno porte,  incidam em qualquer  das

vedações do artigo 3º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

c)  Empresa  que  possua,  em sua  diretoria  ou  quadro  técnico,  servidor  público  vinculado  a  Defensoria

Pública;

d) Empresa que possua, em sua diretoria, integrante participando em mais de uma proposta;

e) Empresa estrangeira que não funcione no País;

f) Empresa que estejam em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação

extrajudicial e judicial ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou

liquidação, que estejam reunidos em consórcio e sejam controladores, coligados ou subsidiários entre si,

qualquer que seja sua forma de constituição. 

g) Empresas que estejam impedidos de licitar e de contratar com a DPE;

h) Empresas que estejam impedidos de licitar e de contratar com o Estado;
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i) Empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com suspensão por órgão

da Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, desde que

o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos bancos de dados oficiais, conforme o caso,

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

j) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. As  licitantes  ou  seus  representantes  legais  deverão  estar  previamente  credenciados  junto  ao  órgão

provedor, consoante dispõe o caput do artigo 3º, combinado com o artigo 13, inciso I, do Decreto 5.450/2005.

4.2. O  credenciamento  no  SICAF  poderá  ser  iniciado  no  Portal  de  Compras  do  Governo  Federal  –

Comprasnet,  no  sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br,  com  a  solicitação  de  login  e  senha  pelo

interessado, em conformidade disposto no inciso I do artigo 13 do Decreto nº 5.450, de 2005 e §3º do art. 8º

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível,

para  acesso  ao  sistema  eletrônico  de  compras  do  governo  federal,  no  site

www.comprasgovernamentais.gov.br  .  

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

pregão eletrônico (artigo 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Comissão de

Licitação  da  DPE/AM,  promotora  da  licitação,  responsabilidade  por  eventuais  danos  decorrentes  do  uso

indevido da senha, ainda que por terceiros (artigo 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

5.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e

subsequente  encaminhamento  da  proposta  de  preços  no  valor  total  para  o  lote  cotado,  a  partir  da

divulgação do edital até a data e hora (horário de Brasília) da abertura da sessão,  exclusivamente por

meio do sistema eletrônico.

5.1.1. Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado.

5.1.2. Até  a  abertura  da  Sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a  proposta  anteriormente

apresentada.

5.1.3. No  campo  “Descrição  Detalhada  do  Objeto  Ofertado”,  reservado  para  especificações

complementares, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar todas as características necessárias à especificação

do lote e complementar informações adicionais que se façam necessárias, de acordo com as exigências do
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edital, esclarecendo-se que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação

da empresa no lote.

5.1.3.1. Não serão aceitas especificações que não contenham as informações necessárias à perfeita

caracterização do objeto e suas especificidades, bem como especificações vagas, incompletas ou

que contenham apenas a expressão: “CONFORME EDITAL”, sendo sumariamente rejeitadas.

5.2. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a

sessão pública.

5.3. O prazo de vigência do contrato para a prestação dos serviços em voga será no prazo de 12 (doze)

meses, podendo ser prorrogado nas mesmas condições editalícias e se houver interesse da administração.

5.4. A proposta de preços não poderá conter alternativas, e deverá ser elaborada em campo específico e

encaminhada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,  devendo no valor ofertado estar inclusos

todos os impostos, fretes, embalagens, seguro e demais encargos inclusos na proposta.

5.4.1. O descumprimento acarretará a desclassificação da empresa no lote.

5.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Os  preços  cotados  deverão  ser  líquidos,  devendo  estar  neles  incluídas  todas  as  despesas  com

impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à

perfeita entrega do objeto desta licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

5.7. Os preços propostos deverão conter até duas casas decimais, não sendo admitidos valores simbólicos,

irrisórios ou iguais a zero, ensejando a desclassificação.

5.8. Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez recebidas as

propostas, exceto no caso de nova disputa por meio de lances inseridos no sistema eletrônico, conforme

previsto no Edital.

5.9. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo

para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.10. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou Anexos

não solicitados,  considerando-se  que pelo  preço  proposto,  a  empresa obrigar-se-á a  fornecer  o  objeto

descrito neste edital.

5.11. Para efeito de elaboração das propostas, caso haja divergência entre a especificação contida

neste edital e a no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.
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5.12. A  proposta vencedora ajustada ao lance dado na sessão do pregão,  bem como os documentos

exigidos para habilitação deverão ser imediatamente encaminhados ao pregoeiro,  no prazo máximo de

duas horas contadas a partir da convocação comunicada pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat,

bem como pela opção CONVOCAR ANEXO do sistema Comprasnet, para recebimento e exame preliminar

das citadas documentações,  as quais deverão ser juntadas através de campo próprio do sistema –

ANEXO da Proposta, ou, quando prejudicada essa funcionalidade, e autorizado pelo Pregoeiro, por meio

do  fac-símile  n.  (92)  3631-0355,  como  também  através  do  correio  eletrônico

licitacao@defensoria.am.gov.br, devendo ser apresentados os originais ou cópias autenticadas por meio

de cartório  competente,  no dia útil  subsequente ao encerramento da Sessão, observado o disposto no

subitem 23.9 deste edital.

5.13. Na proposta vencedora a ser enviada posteriormente deverá constar:

a) Preço unitário e total para o lote/item em moeda corrente nacional, em algarismos, com duas casas

decimais, e por extenso, compatíveis com os preços correntes no mercado. Em caso de divergência entre o

preço unitário e o total, prevalecerá o primeiro e entre os valores em algarismos e os expressos por extenso,

serão levados em conta estes últimos;

a.1. Não  será  admitido  nos preços  o  fracionamento de  centavo  que  ultrapassar  duas  casas decimais,

desprezando-se sumariamente a fração remanescente;

a.2. No  preço  deverão  estar  incluídas  todas  as  despesas que  influam no  custo,  tais  como:  impostos,

transportes, seguros, taxas e outras despesas necessárias ao fornecimento dos materiais e à execução dos

serviços correspondentes;

b) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias corridos,  a contar da data da sessão do

pregão eletrônico.  As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo

período supracitado;

c) Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail, se

houver, Banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento;

d) Nome, CNPJ ou CPF 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;

e) 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);

5.14. A apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições deste edital.

6. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DE LANCES, DO JULGAMENTO
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,

horário e local indicado neste Edital.

6.2.  O pregoeiro avaliará a aceitabilidade das propostas enviadas pelo sistema eletrônico, verificando a

compatibilidade do preço cotado e em perfeita consonância com as especificações de fornecimento de

material  detalhado  no  presente  edital  e  seus  anexos,  desclassificando  aquelas  que  não  estejam  em

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital. Caso ocorra equívoco da licitante na formulação da

sua proposta, relativamente ao valor, informando-o mensal ou anual ao invés de global para o quantitativo

no sistema COMPRASNET, a proposta será desclassificada e a licitante não participará da etapa de lances.

Portanto, o valor a ser informado é para a  Contratação de empresa especializada em comunicação

visual, para  atender  às  necessidades  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  conforme

descrito no Termo de Referência.

6.3. A  desclassificação  de  proposta  será  sempre  fundamentada  e  registrada  no  sistema,  com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.4. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis no Sistema

do Comprasnet.

6.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes. 

6.6. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente

estas participarão da fase de lances. 

6.7. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à etapa competitiva, quando então os licitantes

deverão  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo imediatamente

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão

e as regras estabelecidas neste Edital.

6.9. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema. 

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

registrado primeiro lugar. 

6.11. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance

registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

6.13. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá

período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual

será automaticamente encerrada a recepção de lances.
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6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação

das propostas.

6.15. Encerrada a etapa de lances,  será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de

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

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

LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

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

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

preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate,  obrigatoriamente em valor  inferior  ao da primeira  colocada, no prazo de 5 (cinco)  minutos

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18. Caso a microempresa e empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.  Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre

o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema

fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o

encaminhamento da oferta final de desempate.

6.20.  Havendo êxito  no procedimento de desempate,  o sistema disponibilizará  a nova  classificação de

fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo

êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.

6.21.  Será assegurado o direito de preferência previsto no art.  3°, da Lei nº 8.248, de 1991, conforme

procedimento estabelecido nos arts. 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

6.22. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei

nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

6.22.1. Produzidos no País;

6.22.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

6.22.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento. 
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6.23. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes

serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.24. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate,

conforme disposto neste item, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à

licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o

critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 

6.25. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais

licitantes. 

6.26. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor

preço e valor estimado para a contratação. 

6.27. Haverá verificação automática do porte da empresa pelo sistema, após o encerramento da fase de

lances. 

6.28.  Encerrada a  etapa de  lances e concluída  a  negociação,  o  pregoeiro  fixará  prazo  ao  licitante

detentor do melhor lance para o envio da Proposta de Preços, observado o disposto no subitem 5.12. do

Edital.

6.28.1. A Proposta de Preços deverá ser  apresentada conforme  Anexo III,  sendo as informações nela

descritas essenciais à avaliação pelo pregoeiro.

6.28.2. Quaisquer custos diretos ou indiretos omitidos da proposta de preço ou incorretamente cotados

serão considerados como inclusos nos preços propostos,  não sendo admitidos pleitos de acréscimos a

qualquer título.

6.29. Na hipótese da proposta ou do lance de menor preço não ser  aceito  ou se o licitante vencedor

desatender  às  exigências  habilitatórias,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta  ou  lance  subsequente,

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

critério  de  julgamento  pelo  menor  preço global,  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma

proposta que atenda a este Edital.

6.30. Sendo aceitável a proposta, o pregoeiro efetuará consulta “on-line” ao  sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores – SICAF, para comprovar a regularidade do licitante.

6.30.1. Nos casos em que a habilitação exigir documentos que não estejam contemplados no SICAF, o

pregoeiro  solicitará  do respectivo  licitante  o  encaminhamento  dos documentos  de habilitação  no prazo

previsto no subitem 5.12.

6.31. Os licitantes deverão,  durante a  Sessão Pública do pregão,  atentar  para as informações e

recomendações efetuadas pelo pregoeiro através de chat, não cabendo alegações posteriores de

desconhecimento das mesmas.
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7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1.  Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a

proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

7.2.  Para  efeito  de  aceitabilidade  da  menor  proposta  ou  menor  lance,  considera-se  manifestamente

inexequível,  aquele que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da

contratação.

7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, que comprove a exequibilidade

da proposta, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para

tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

7.3.1.  O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.3.2. Para os materiais, dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se

os que contenham as características do material  ofertado,  em compatibilidade com o Termo de

Referência,  minudenciando  o  modelo,  tipo,  procedência,  garantia  ou  validade,  além  de  outras

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.

7.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário

para a continuidade da mesma.

7.6.  O  Pregoeiro  poderá  encaminhar,  por  meio  do  sistema  eletrônico,  contraproposta  ao  licitante  que

apresentou  o  lance  mais  vantajoso,  com  o  fim  de  negociar  a  obtenção  de  melhor  preço,  vedada  a

negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.7.  Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.8. Considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido classificada, estiver de acordo com os termos

do Edital e seus Anexos, e ofertar MENOR PREÇO GLOBAL.

8. CONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PE 007/2015



Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

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

Página  10 de 39
   

Processo n. 20000.000612/2015-02

8.1. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, os lances continuarão sendo recebidos,

sem prejuízo dos atos realizados. 

8.2. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão

será suspensa e reiniciada somente após comunicação aos participantes mediante  aviso,  no endereço

eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. 

8.3. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema

eletrônico,  incumbindo-lhe  acompanhar  as  operações  durante  a  sessão  pública  do  Pregão,  ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. 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 “protocolos” ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos

neste edital.

9.2. Será exigida a seguinte documentação para fins de habilitação nesta licitação:

9.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial em se tratando de empresário.

b)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  em  vigor  devidamente  registrado,  para  as  sociedades

empresárias,  e,  no  caso  de  sociedades  por  ações,  acompanhado  dos  documentos  comprobatórios  de

eleição de seus 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 itens ‘a’ e ‘c’ deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

9.2.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou

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

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

c.1. 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;

c.2. Prova de regularidade com a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito);

c.3. Prova  de  regularidade  com o  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço  –  FGTS  (Certificado  de

Regularidade Fiscal do FGTS).

d) Prova de regularidade para com a Justiça de Trabalho mediante a apresentação da Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas;

9.2.2.1. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua validade mediante

consulta on line ao cadastro emissor respectivo.

9.2.2.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal para microempresas e empresas

de 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.

9.2.2.2.1.  Salvo  justificativa  em contrário,  desde  que  relativa  à  urgência  na  contratação  ou  ao  tempo

insuficiente para o empenho, o prazo do  item 9.2.2.2., 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.

9.2.2.2.2. A prorrogação do prazo previsto no item 9.2.2.2., 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.

9.2.2.2.2.1. O requerimento deverá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através do telefone (92)

3631-0355 ou,  ainda,  digitalizadas e enviadas pelo e-mail:  licitacao@defensoria.am.gov.br. pelo licitante

para a Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, das 08:00 às 14:00 horas.

9.2.2.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará inabilitação

do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado ao pregoeiro convocar os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, prevista pelo subitem 6.24 deste edital.

9.2.2.4. Para que seja concedido o prazo previsto no item 9.2.2.2., é necessária a apresentação de toda a

documentação exigida neste Edital, inclusive as certidões com restrição.

9.2.3. Relativos à Qualificação Técnica:
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a)  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  características  funcionais  técnicas,  dimensionais,  quantitativas  e  qualitativas,  conforme

modelo do Anexo VI deste Edital;

a.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.

a.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. 

a.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.

a.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.

a.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 do Pregoeiro.

9.2.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Cópia do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis da licitante, do último exercício social já

exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,

podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais  quando  encerrado  há  mais  de  três  meses  da  data  de

apresentação da proposta de preços exigidos neste Edital. No caso ainda, de empresa constituída como

Sociedade Anônima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial  está arquivado na

Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme art. 289, § 5º, da Lei nº 6.404/76.

a.1. A comprovação da boa situação de liquidez será feita através da demonstração, com base no balanço e

através de memória de cálculo assinada por profissional devidamente habilitado em contabilidade, de que

atende ao seguinte índice financeiro:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG =    ------------------------------------------------------------------------------------------ = OU >1

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
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a.2. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência do item ‘a’ será atendida

mediante apresentação do Balanço de Abertura;

a.3. A  Comprovação da  boa  situação  financeira  da  empresa  será  baseada na  obtenção do  índice  de

Solvência Geral (SG) igual ou maior a 1 (um), calculado e demonstrado pela licitante, por meio da seguinte

fórmula:

ATIVO TOTAL

SG =      ------------------------------------------------------------------------------- = OU >1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

a.4. A demonstração referida no item a.1.  desta Seção, deverá ser assinada pelo representante legal da

empresa e por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 

a.5. Deverá  comprovar  patrimônio  líquido  não  inferior  a  10%  (dez  por  cento)  do  valor  estimado  da

contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados

no Balanço Patrimonial ou pelo SICAF, for igual ou inferior a 1, nos termos dos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei

8.666/93.

b) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), expedida pela

Central  de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio  ou da sede do licitante,

expedida até 90 (noventa) dias antes da sessão de abertura desta licitação.

b.1. Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada Certidão emitida

pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a

quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme

Lei nº 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no

respectivo documento, no prazo referido no item b.

9.2.5. Disposições Gerais da Habilitação

9.2.5.1. A documentação de habilitação da empresa deve conter ainda:

a) Declaração  de  que  não  possui  em seu  quadro  de  pessoal  e  nem utilizará,  sob  qualquer  pretexto,

empregados  com idade  inferior  a  18  (dezoito)  anos  em trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre;  nem

menores de 16 (dezesseis)  anos em qualquer trabalho,  salvo  na condição de aprendiz,  a partir  de 14

(quatorze) anos.

b) Declaração  de  que  está  ciente  e  de  acordo  com  as  condições  contidas  no  edital  e  que  cumpre

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Instrumento Convocatório.

c)  Declaração de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PE 007/2015



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 39
   

Processo n. 20000.000612/2015-02

d) Declaração,  sob  as  penas  da  Lei,  de  que  os  documentos  e  declarações  apresentados  são  fiéis  e

verdadeiros (Anexo VII).

e)  Declaração  de  que,  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, obriga-se a efetuar o referido cadastramento (Anexo VII).

9.2.5.1.1. As declarações exigidas nas alíneas “a”, “b” e “c” deverão ser registradas em campo próprio do

sistema Comprasnet.

9.2.5.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo

deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

9.2.5.3. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o

nº do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

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

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

9.2.5.3.1.  No  caso  dos  subitens  anteriores,  serão  dispensados  da  filial  aqueles  documentos  que

COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da matriz, e vice-versa.

9.2.5.3.2. Os atestados de aptidão técnica / responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e

com o CNPJ da matriz e/ou da filial da empresa licitante.

9.2.5.4. O Pregoeiro poderá utilizar as informações referentes à situação jurídica, técnica, financeira e fiscal

contidas no SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES – SICAF, do sistema COMPRASNET, do

Governo Federal e pelo site da Receita Federal.

9.2.5.4.1. Em caso de ausência ou desatualização de informações no cadastro citado no subitem anterior,

poderá o Pregoeiro solicitar documentação complementar que comprove a situação atual da licitante, como

forma de atender todos os requisitos de habilitação.

9.2.5.5. Atendidas as exigências habilitatórias o licitante será considerado vencedor.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor,  qualquer licitante poderá imediata e motivadamente manifestar  em campo

próprio do sistema eletrônico a intenção de recorrer, no prazo mínimo de 30 (trinta) minutos, indicando

contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. Ficando

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.1.1.  Cabe  ao  pregoeiro  receber,  examinar  e  decidir  os  recursos,  encaminhando-os  à  autoridade

competente quando mantiver sua decisão.
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10.2. Na  hipótese  de  ser  vencedora  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte,  com restrição  em

regularidade fiscal, o prazo previsto no item 9.1 será contado somente após findo o prazo descrito no item

9.2.2.2. deste Edital, concedido para a regularização da licitante.

10.3.  Quando o prazo de interposição de Recursos Administrativos ou de Contrarrazões terminar em dia

não útil, o prazo final será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

10.4. Os recursos deverão ser interpostos través do correio eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br, no

horário de 08:00 às 14:00 horas, horário de expediente da DPE/AM, obedecendo aos prazos legais.

10.5. Findo o prazo do item 10.1., o recurso será julgado, no prazo de 2 (dois) dias úteis.

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

devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade competente designar dia, hora e

lugar para repetição dos atos, se for o caso.

10.7. Os recursos contra a decisão do pregoeiro não terão efeitos suspensivos (Art 11, XVIII, Dec 3.555/00)

10.8. Interposto o recurso, o Pregoeiro(a) poderá reconsiderar ou não a sua decisão.

10.9.  A interposição de recurso administrativo  com efeito  suspensivo  implica suspensão da fluência do

prazo de validade das propostas.

10.10. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer  importará a

decadência  do  direito  ao  recurso  e  a  consequente  adjudicação  do  objeto  pelo  Pregoeiro  ao  licitante

vencedor.

10.10.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.11. O não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso.

10.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão

de Licitação da DPE/AM, no endereço mencionado no  item 2. deste Edital, no horário de funcionamento

DPE/AM das 08h às 14h.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. A adjudicação do objeto deste certame será realizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

11.2.  A  homologação  da  licitação  é  de  responsabilidade  da  autoridade  competente  e  só  poderá  ser

realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso

pela própria autoridade competente.
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11.3. Homologado o resultado, o adjudicatário será convocado a comparecer, no prazo da lei, para celebrar

o  contrato  ou  retirar  o  instrumento  equivalente,  devendo manter  as  mesmas condições  de  habilitação

exibidas na licitação.

11.4.  Se o vencedor do certame não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato (ou

retirada  do  instrumento  equivalente),  ou  recusar-se  a  assiná-lo,  ou  sobrevier  fato  impeditivo  de  sua

celebração, a sessão será retomada e os demais licitantes chamados, procedendo-se na forma do  item

6.11., sem prejuízo das sanções cabíveis.

11.5. O vencedor do certame deverá apresentar ao órgão interessado, antes da assinatura do contrato (ou

retirada do instrumento equivalente),  nova proposta de preços escrita,  com a devida recomposição dos

custos unitários decorrentes da diminuição dos valores na fase de lances verbais.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1.  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

obrigações contratuais.

12.2.  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,  obrigando-se  o  contratado  a  repará-los

substituindo-os em função de problemas de qualidade (borrões, falhas etc), erros ou omissões em face ao

arquivo modelo entregue (art. 69 da Lei 8.666/93)

12.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.3.1.  Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais

obrigações nele previstas;

12.3.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do

contrato;

12.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

12.4.  A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal,

com correção monetária.

12.5.  No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

readequada ou renovada nas mesmas condições.

12.6.  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.
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12.7. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

12.7.1. Caso fortuito ou força maior;

12.7.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;

12.7.3.  Descumprimento  das  obrigações pelo  contratado  decorrentes  de  atos  ou  fatos  praticados  pela

Contratante;

12.7.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.

12.8.  Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas acima, não

sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Contratante.

12.9.  Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas

neste item.

12.10. Será considerada extinta a garantia:

12.10.1.  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;

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

ocorrência de sinistros.

13. DO REAJUSTE

13.1. O preço poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93,

bem como quando da data da homologação da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo salário

normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo a ser repactuado até a data da

prorrogação contratual subsequente, sendo que se não fizer de forma tempestiva, por via de consequência,

prorrogar o contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá à preclusão do seu direito a repactuar. 

14. DA ENTREGA DOS MATERIAIS E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

14.1.  Os  materiais  deverão  ser  entregues e  instalados  no prazo máximo de  30 (trinta)  dias  corridos,

contados da entrega da nota de empenho, nos endereços indicados pelo órgão solicitante, respeitando o

horário de funcionamento das 8 às 14 horas de segunda a sexta-feira.

15. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

15.1.  Nos termos do item 5 do termo de referência, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da

entrega da nota de empenho, com as demais consignações especificadas no termo de referência.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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16.1.  O CONTRATANTE obriga-se a proporcionar as facilidades especificadas no Termo de Referência,

para que a CONTRATADA possa desempenhar sua obrigação, dentro da normalidade do Contrato.

16.2. Comunicar a CONTRATADA as irregularidades observadas no fornecimento dos materiais gráficos.

16.3. Notificar, por escrito, a CONTRATADA por quaisquer irregularidades encontradas na prestação do

fornecimento.

16.4. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis.

16.5. Rescindir o Contrato pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78 e nas formas previstas no artigo 80,

todos da Lei 8.666/93.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital em perfeitas condições de consumo,

bem como respeitar os prazos estabelecidos.

17.2. Manter, durante toda a execução do contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas e todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no art. 55,

inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

17.3. Substituir eventuais produtos defeituosos e/ou que não estejam em conformidade com o termo de

referência por outros com as mesmas especificações.

17.4. Corrigir às suas expensas, quaisquer danos causados à Administração, decorrentes do fornecimento.

17.5. Fornecer os produtos, dentro de elevados padrões de qualidade, com os materiais apropriados.

17.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas por seus

técnicos durante o fornecimento, ainda que no local onde sejam entregues os gêneros.

17.7. Zelar pela perfeita execução do fornecimento, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer

serem sanadas no prazo máximo a ser determinado pelo responsável pelo recebimento.

17.8. Oferecer a garantia de 2 anos quanto ao descoramento e deslocamento das áreas adesivadas e

aparecimento de ferrugens no letreiro em aço inox polido.

17.9. O horário de atendimento para entrega dos materiais pela empresa contratada deverá coincidir com o

expediente desta DPE/AM que hoje é das 8 às 14 horas.

18. DOS ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

18.1. Qualquer pedido de impugnação ou esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação

do presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado até  02 (dois) dias úteis  antes da data fixada para

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar este edital.
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18.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados até 03 (três) dias úteis antes da data fixada

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no

edital.

18.3. O pregoeiro responsável pela Licitação decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 horas.

18.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bom como as respectivas respostas, serão divulgados

no  site  http://www.comprasgovernamentais.gov.br.,  no  link:  acesso  livre/pregões/agendados.  O

fornecedor,  além  do  acesso  livre,  poderá  visualizar  também  no  menu  principal,  no  link:  “visualizar

impugnações /esclarecimentos/avisos”.

18.5. O pedido de esclarecimento e impugnação feito tempestivamente pelo licitante não o impedirá de

participar do pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

18.6. Acolhida a impugnação ou determinadas as providências requeridas, será designada nova data para

realização da sessão pública, exceto quando estas não afetarem a formulação das propostas.

18.7. A impugnação ou esclarecimentos aos termos do instrumento convocatório, ainda que tempestivos,

não terão efeito suspensivo.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e conforme item 07

do Termo de Referência.

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

aprovação definitiva das compras efetuadas, total ou parcialmente.

19.3. 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  e  trabalhista  (CNDT),

devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento, para verificar a

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

19.4. 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,  observada  a  ordem  de  classificação,  e  assim  sucessivamente,  sem  prejuízo  da

aplicação das sanções cabíveis.

19.4.1. 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.

19.4.1.1. 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.
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19.4.1.2. Com relação ao Cadastramento de Credores, a empresa deverá providenciar:

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

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.).

19.4.1.3. 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.

20. PRAZOS

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

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na DPE/AM.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. 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, ao licitante/adjudicatário que:

21.1.1. Der causa ao retardamento da execução do certame;

21.1.2. Não enviar documentação exigida no edital;

21.1.3. Não mantiver a proposta;

21.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

21.1.5. Apresentar declaração/documento ideologicamente falso;

21.1.6. Cometer fraude fiscal;

21.1.7. Não assinar o termo de contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta. 

21.2. A sanção referida no item 21.1. 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.

21.3. 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.
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21.4. 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 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’.

21.5. 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.

21.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

22. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

22.1. 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.

22.2.  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 24h,

fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste

Edital.

22.3. O recebimento dos produtos serão realizados de acordo com as disposições previstas no art. 73 da

Lei n. 8666/93. 
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22.4. 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.

22.5. 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.

22.6. Caberá ao servidor  designado rejeitar  no todo ou em parte,  qualquer material  que não esteja de

acordo  com  as  exigências  e  especificações  do  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.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. O Presidente da Comissão de Licitação da DPE/AM designará o pregoeiro que conduzirá esta licitação

e  o  membro  da  equipe  de  apoio  que  irá  auxiliar  o  pregoeiro,  necessariamente  escolhidos  dentre  os

servidores que integram a Comissão de Licitação. 

23.2. É facultada ao Pregoeiro e/ou autoridade superior,  em qualquer fase da licitação, a promoção de

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

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

23.3. 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 do Presidente da Comissão de Licitação,

para fazê-lo a rogo.

23.4 No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório ficará assegurada oportunidade de

ampla e prévia manifestação dos interessados, na forma da Lei.

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

23.6. 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.

23.7. 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.

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

superveniente e aceito pelo Pregoeiro designado para o certame.
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23.9. Em caso de licitante vencedor sediado fora da cidade de Manaus, cujo envio de documentos e

demais solicitações ensejem utilização de serviços postais, será obrigatória a apresentação de cópia

do comprovante de envio dos itens solicitados, como forma de confirmação do atendimento aos

prazos previstos em cada subitem.

23.9.1. O comprovante poderá ser enviado por meio de aparelho de fac-símile, através do telefone (92)

3631-0355 ou, ainda, digitalizadas e enviadas pelo e-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br.

23.9.2.  O descumprimento dos prazos para  envio  dos documentos ou demais solicitações,  sem

apresentação de justificativa,  ensejará a desclassificação da empresa licitante,  sem prejuízo das

sanções cabíveis.

23.10. O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

23.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,

no horário e local  aqui estabelecidos,  desde que não haja comunicação da Comissão de Licitação em

contrário.

23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.12.1. Anexo I – Termo de Referência;

23.12.2. Anexo II – Termo de Contrato;

23.12.3. Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; 

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

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

23.12.6. Anexo VI – Modelo de Atestado de Aptidão Técnica; 

23.12.7. Anexo VII – Modelo de Declarações Complementares de Habilitação; 

23.12.8. Anexo VIII – Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM;

23.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,

desde que seja possível  a verificação de suas condições de habilitação e a exata compreensão da sua

proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

23.14. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,

a finalidade e a segurança da contratação.
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23.15. Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais de uma empresa

concorrente, sob pena de não participação das empresas representadas.

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

23.17. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos

deste Edital.

23.18. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Presidente da

Comissão de Licitação, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação,

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar

a formulação das propostas. 

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

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

23.20. É  facultada  à  Comissão,  o  pregoeiro  ou  autoridade  superior,  em qualquer  fase  da  licitação,  a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

23.21.  A  apresentação  da  proposta  implica  para  a  licitante  a  observância  aos  preceitos  legais  e

regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições

deste  Edital,  sendo  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos  documentos

apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.22. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente da Comissão de Licitação da DPE/AM, com base

na Lei 10.520, de 17/07/2002,  Lei Complementar nº 123, de  14/12/2006 e na Lei 8.666/93 e alterações

posteriores.

23.23. O licitante que retirar o edital obriga-se a acompanhar toda e qualquer alteração realizada no

Edital e em seus anexos através do endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

Manaus,_______ de ___________________de 2015.

 ___________________________________________

Maria do Perpétuo Socorro da Silva Maia 

Ordenadora de Despesas
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Anexo I
Termo     de     Referência     Nº.   017  /2015

Processo n° 20000.000612/2015

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO:
ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM

CNPJ (DEFENSORIA): 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:
Contratar  empresa especializada  em comunicação visual  para  atender  as  necessidades  desta Defensoria  Pública,

quanto a confecção, impressão e aplicação de adesivos perfurados e leitosos com identificação institucional, bem como

letreiro  em aço inox polido nas Unidades:  ZONA NORTE/LESTE; INFÂNCIA E JUVENTUDE; CRIMINAL;  PRÉDIO

ANEXO A SEDE e no PRÉDIO DA RUA FORTALEZA, conforme detalhamento no item 4. 

3. JUSTIFICATIVA:
Identificar  claramente,  as  Unidades  da  DPE-AM  acima  listadas,  tornando-as  visíveis  à  população  e  aos  nossos

Assistidos que porventura venham buscar  apoio jurídico nas  mesmas,  uniformizando-as conforme nova logomarca

instituída através da PORTARIA N.º 154/2015-GDPG/DPE/AM.

4. DETALHAMENTO DO OBJETO:

LOTE ÚNICO

Item Unidade Descrição Quant. Unid.

1

Norte/Leste Adesivo perfurado com impressão em 4/0

92

m2

Anexo da Sede

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 m2

Infância e Ju-
ventude

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela 1 m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela 2 m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela 3 m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – Porta m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – vidro m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – vidro m2

Rua Fortaleza

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – vidraça m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela 1º m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela 1º m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela 1º m2

Adesivo perfurado com impressão em 4/0 – janela 1º m2
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2 Criminal
Adesivo leitoso com impressão em 4/0 – Porta 

6
m2

Adesivo leitoso com impressão em 4/0 – Porta lateral m2

3
Infância e Ju-

ventude
Confecção e instalação de letreiro em aço inox polido, em caixa alta. Medindo 42
x 170cm (Texto: DEFENSORIA PÚBLICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL

1 m2

5. DETALHAMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:
5.1. Os materiais deverão ser entregues e instalados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da entrega

da nota de empenho, nos endereços indicados pelo Órgão solicitante, respeitando o horário de funcionamento das 8 às

14 horas de segunda a sexta-feira.

6. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Tendo em vista a compra descrita no item 4 acima, deverá a empresa contratada:

a) Fornecer os materiais conforme descrição e prazo solicitado;

b) Oferecer garantia de 2 anos quanto ao descoramento e descolamento das áreas adesivadas e aparecimento de

ferrugens no letreiro em aço inox polido;

c) O horário de atendimento para entrega dos materiais pela empresa contratada deverá coincidir com o expedien-

te desta DPE/AM que hoje é das 8 às 14 horas.

7. 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, Dívida Ativa da União, Débitos Trabalhistas e

regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –  FGTS, conforme art.29, incisos III e IV da Lei

8.666/93. 

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

9. ASSINATURA DA DIRETORIA ADJUNTA DE 
ADMINISTRAÇÃO

10. ASSINATURA DO ORDENADOR:

Manaus - AM,         /        /2015.       

Diretor Adjunto de Administração

(     ) Aprovado          (     ) Não aprovado

Manaus – AM,            /         / 2015.

Ordenadora de Despesas

11. ELABORADO POR: 12. IDENTIFICAÇÃO:

Técnico de Nível Superior

T. R. 017/2015 - DAD
PROC. 20000.000612/2015
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Anexo II

TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº........ /2015 – DPE/AM 

TERMO  DE  CONTRATO  PARA  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  COMUNICAÇÃO  VISUAL
PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS E
ADESIVOS  PERFURADOS  E  LEITOSOS  COM
IDENTIFICAÇÃO  INSTITUCIONAL  PARA  AS  UNIDADES
DESTA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  CELEBRADO  ENTRE  A  DEFENSORIA
PÚBLICA  GERAL  DO  ESTADO  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 Pregão Eletrônico de 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
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  COMUNICAÇÃO  VISUAL  PARA  FORNECIMENTO  E
INSTALAÇÃO DE LETREIROS E ADESIVOS PERFURADOS E LEITOSOS COM IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
PARA AS UNIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 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  A  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM  COMUNICAÇÃO  VISUAL  PARA
FORNECIMENTO  E  INSTALAÇÃO  DE  LETREIROS  E  ADESIVOS  PERFURADOS  E  LEITOSOS  COM
IDENTIFICAÇÃO  INSTITUCIONAL  PARA  AS  UNIDADES  DESTA  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.

PARÁGRAFO ÚNICO: Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA-SEGUNDA: DESCRIÇÃO DO OBJETO – Contratação de empresa especializada em comunicação visual
para fornecimento e instalação de letreiros e adesivos perfurados e leitosos com identificação institucional  para as
unidades desta Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

CLÁUSULA-TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  Manter,  durante  toda  a  execução  do  contrato,  a  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no
art. 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital em perfeitas condições de
consumo, bem como respeitar os prazos estabelecidos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Substituir eventuais produtos defeituosos e/ou que não estejam em conformidade com o
termo de referência por outros com as mesmas especificações.

PARÁGRAFO  QUARTO:  Corrigir  às  suas  expensas,  quaisquer  danos  causados  à  Administração,  decorrentes  do
fornecimento.

PARÁGRAFO QUINTO: Fornecer os produtos, dentro de elevados padrões de qualidade, com os materiais apropriados.

PARÁGRAFO SEXTO: Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer dificuldade eventual que atrapalhe a boa
execução do serviço, a fim de serem analisadas e tomadas as providências cabíveis.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticadas
por seus técnicos durante o fornecimento, ainda que no local onde sejam entregues os gêneros.

PARÁGRAFO  OITAVO:  Fica  estabelecido  que  a  Defensoria  Pública  poderá  solicitar  o  afastamento  de  qualquer
empregado da licitante vencedora que se apresente de modo inconveniente e incompatível com o exercício das funções
que lhes forem atribuídas;

PARÁGRAFO NONO: Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

PARÁGRAFO DÉCIMO:  Responsabilizar-se civil  e  criminalmente  por  danos que cause à  Defensoria  Pública  ou  a
terceiros,  por ação ou omissão em decorrência de execução dos serviços objeto deste Termo de Referência,  não
cabendo  à  DPE/AM  em  hipótese  alguma,  responsabilidade  por  danos  diretos  e  indiretos  ou  lucros  cessantes
decorrentes.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:  Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo parcialmente,  as
obrigações  assumidas,  nem  subcontratar  qualquer  das  prestações  a  que  está  obrigada,  exceto  nas  condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesas de qualquer
natureza em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato,  dispositivo legal ou
regulamento. 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Zelar pela perfeita execução do fornecimento, devendo as falhas que porventura
venham a ocorrer serem sanadas no prazo máximo a ser determinado pelo responsável pelo recebimento.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Apresentar, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os elementos necessários
à comprovação dos serviços prestados.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Oferecer a garantia de 2 anos quanto ao descoramento e deslocamento das áreas
adesivadas e aparecimento de ferrugens no letreiro em aço inox polido. 

PARÁGRAFO  DÉCIMO  SÉTIMO:  Prestar  os  esclarecimentos  que  forem  solicitados  pela  CONTRATANTE,  cujas
reclamações se obriga  a  atender  prontamente,  bem como dar  ciência à  mesma,  imediatamente e por  escrito,  de
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do fornecimento e da garantia. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: O horário de atendimento para entrega dos materiais pela empresa contratada deverá
coincidir com o expediente desta DPE/AM que hoje é das 8 às 14 horas.

CLÁUSULA-QUARTA: DO REAJUSTE – O preço poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65 da Lei nº 8.666/93, bem como quando da data da homologação da convenção ou acordo coletivo que fixar o novo
salário  normativo  da  categoria  profissional  abrangida  pelo  contrato  administrativo  a  ser  repactuado até  a  data  da
prorrogação contratual subsequente, sendo que se não fizer de forma tempestiva, por via de consequência, prorrogar o
contrato sem pleitear a respectiva repactuação, ocorrerá à preclusão do seu direito a repactuar.

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 – 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 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,  obrigando-se  o  contratado  a  repará-los
substituindo-os em função de problemas de qualidade (borrões, falhas etc), erros ou omissões em face ao arquivo
modelo entregue (art. 69 da Lei 8.666/93)

PARÁGRAFO TERCEIRO: A empresa vencedora, ou sua credenciada, deverá dar atendimento de manutenção total
durante todo o Período de Garantia;

PARÁGRAFO QUARTO: O prazo para recuperação do produto, nos casos em que o mesmo possa ser realizado na
Sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, será de 96 (noventa e seis) horas, contados da data/hora da
primeira visita técnica realizada pela empresa vencedora;

PARÁGRAFO QUINTO: A empresa vencedora fica obrigada, durante o Período de Garantia e em caso de necessidade
de substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de linha de
fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante não mais o produza, a
proceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente equivalente ou superior; 

PARÁGRAFO SEXTO: Todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos serviços aqui descritos, inclusive as
substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da empresa vencedora, bem como a
responsabilidade  dos  produtos  e/ou  seus  componentes  que estiverem sob  sua  guarda,  ou  sob  a  guarda  de  sua
Assistência Técnica credenciada, arcando com quaisquer danos.

PARÁGRAFO SÉTIMO: 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 contrato;
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 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;

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

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

PARÁGRAFO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMEIRO: 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 DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCEIRO: Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que
não as previstas neste item.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Será considerada extinta a garantia:

 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em di-
nheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Con-
tratada 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.

CLÁUSULA-OITAVA:  PENALIDADES – Em caso de inexecução total ou parcial,  execução imperfeita ou qualquer
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;
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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:

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

2. ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal envolvidos na execução
deste contrato;

3. 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
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.
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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 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 SÉTIMA:  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.
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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 de Referência, 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 instrumento.

         E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em _____ (___) vias de igual teor e
forma,  para  que surtam um só efeito,  às  quais,  depois  de  lidas,  são assinadas  pelas  representantes  das  partes,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Manaus,       de                        de 2015.

Pelo CONTRATANTE:

___________________________________

Pelo CONTRATADA:

___________________________________

TESTEMUNHAS:

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________

Nome:

R.G.:

CPF:

Ass:________________________
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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 da Locação abaixo relacionada, de acordo com

todas as especificações e condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº. ___/2015 –DPE/AM, promovido

pela Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas:

Item Tipo Descrição Quant. V. Unit. R$ V. Total R$

VALOR TOTAL R$

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: __________________

Local e data:
(assinatura)

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

MODELO DE ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

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.
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Anexo VII

MODELO DE DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES DE

HABILITAÇÃO

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
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Anexo VIII

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO –

SEFAZ/AM

(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
PE 007/2015
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