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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014 – DPE/AM 

 

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 0315/2014, torna público que realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço item. 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, 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 a CONTRATAÇÃO, PELO MENOR PREÇO POR ITEM, de empresa 

especializada para prestação de serviços de DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, para as unidades 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas pelo período de 12 (doze) meses, conforme 

especificações e condições constantes deste Edital e seus anexos. 

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: 28/11/2014 

HORA: 12:00 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.  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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2.4. O aviso da licitação será publicado no Diário Oficial do Estado e no Comprasnet – 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

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 as licitantes cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes 

deste Edital e seus Anexos e que desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto. 

3.2. 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. 8° 

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

3.3. O licitante, se microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá declarar em campo próprio do 

sistema eletrônico tal condição, para os fins previstos na Lei Complementar nº. 123/06. 

3.4. 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. 

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

campo do sistema Comprasnet destinado para tanto. 

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

a) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;  

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

Pública; 

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

d) Empresa estrangeira que não funcione no País; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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e) Empresa que se encontre sob falência, Recuperação Extrajudicial e Judicial (conforme Lei nº 

11.101/05), concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua 

forma de constituição; 

f) Empresa que esteja impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública. 

g) 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. 

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 da licitante ou de seu 

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

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

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

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 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 item 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. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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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 item e complementar informações adicionais que se façam necessárias, de acordo com as exigências do 

edital, esclarecendo-se que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação 

da empresa no item. 

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. 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. 

5.3.1. O descumprimento acarretará a desclassificação da empresa no item. 

5.4. 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. 

5.5. 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. 

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

irrisórios ou iguais a zero, ensejando a desclassificação. 

5.7. 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. 
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5.8. 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. 

5.9. 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 executar os serviços 

descritos neste edital. 

5.10. 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. 

5.11. 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) 3234-8683, 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 

19.9. 

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

a) Preço unitário e total para o 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; 
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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); 

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

6. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS / SESSÃO PÚBLICA 

6.1. O início da sessão pública, via sistema eletrônico, será na data e horário previstos neste Edital e 

realizar-se-á com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a 

aceitabilidade das mesmas, verificando a compatibilidade do preço cotado e em perfeita consonância com 

as especificações de fornecimento de material detalhadas no presente edital e seus anexos, sob pena de 

desclassificação. 

6.2. Durante a etapa dos lances não será possível a identificação dos participantes, nem dos autores dos 

menores lances. 

6.3. 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. 

7. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DA CONEXÃO COM O 

SISTEMA ELETRÔNICO  

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, 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, a proposta será desclassificada e a licitante não participará da etapa 

de lances. 

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

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

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

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

estas participarão da fase de lances.  

7.6. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes 

poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

7.7. No que se refere aos lances, a licitante será imediatamente informada do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

7.8. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas neste Edital. 

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

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro.  

7.11. Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação da licitante.  

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

7.13. 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. 

7.14. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada preferência para 

as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.  

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

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

7.15. Para efeito do disposto no subitem 7.14., ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:  

7.15.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte com melhor classificação será convocada 

automaticamente pelo sistema para, em querendo, apresentar nova proposta de preço, inferior àquela 

considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos (controlados pelo Sistema) após 

o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que sua proposta será aceita, caso exerça 

seu direito dentro do prazo mencionado e atenda aos demais requisitos do Edital e anexos;  
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7.15.2. Não ocorrendo a proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as remanescentes que porventura se enquadrem 

na hipótese do subitem 7.14., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

7.15.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.14.1, será realizado sorteio eletrônico entre 

elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

7.15.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.15, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, caso atenda às demais exigências 

do Edital e anexos.  

7.15.5. O disposto no subitem 7.15 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.  

7.16. 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.  

7.17. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.  

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

preço e valor estimado para a contratação.  

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

lances.  

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

permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos 

realizados.  

7.21. 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.  

7.22. 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. 
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7.23. 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 5.11 do 

Edital. 

7.23.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada conforme Anexo IV, sendo as informações nela 

descritas essenciais à avaliação pelo pregoeiro. 

7.23.2. 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. 

7.24. 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 menor preço por item, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a 

este Edital. 

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

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

7.25.1. 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 item 5.11. 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. 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. 

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

8.2.1. 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. 
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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. 

8.2.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 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. Regularidade com a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito); 

c.3. 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; 

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

consulta on line ao cadastro emissor respectivo. 

8.2.2.2. 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, a requerimento da interessada e a 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. 

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

insuficiente para o empenho, o prazo do item 8.2.2.2., deverá ser prorrogado por igual período, para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.2.2.2.2. A prorrogação do prazo previsto no item 8.2.2.2., só poderá ser concedida se requerida antes do 

término do prazo de 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos pela Comissão de Licitação da DPE/AM. 

8.2.2.2.2.1. O requerimento deverá ser enviado pelo licitante para o Setor de Protocolo da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus, Amazonas, das 

08:00 às 17:00 horas ou para o endereço eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br. 

8.2.2.3. 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, na ordem prevista pelo subitem 7.24. 

8.2.2.4. Para que seja concedido o prazo previsto no item 8.2.2.2., é necessária a apresentação de toda a 

documentação exigida neste Edital, inclusive as certidões com restrição. 

8.2.3. Relativos à Qualificação Técnica: 

a) Atestado de Aptidão Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) no Conselho Regional Competente, que comprove a boa e regular prestação de serviços 

pertinentes ao objeto do Edital e seus anexos, em condições compatíveis de quantidades e prazos, 

conforme modelo do Anexo II 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 executou objeto semelhante ao da licitação, destacando-se a necessidade desse(s) 

atestado(s) demonstrar(em) a execução de serviços com características e complexidade técnica equivalente 

ou superiores ao especificado no Projeto Básico.  

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 executou ou executa 

satisfatoriamente serviços de características técnicas equivalentes ou superiores ao objeto deste Edital e 

Projeto Básico. 

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 
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comprovem a quantidade de pontos de função praticada e, ainda, as respectivas tecnologias 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. 

b) Como prova de atendimento a requisito especial (art. 30, IV, Lei 8.666/93) o licitante deverá apresentar 

ainda licença ou autorização de funcionamento expedida pela autoridade sanitária ambiental competente, 

consoante previsão no art. 5º da Resolução da ANVISA – RDC nº 52 de 22 de outubro de 2009; 

b.1. Registro da empresa junto ao Conselho Regional do seu responsável técnico, em conformidade com o 

art. 8º da Resolução da ANVISA - RDC nº 52 de 22 de outubro de 2009. 

b.2. A empresa deverá comprovar que o responsável técnico possui comprovação oficial da competência 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, 

emitida pelo seu conselho profissional, conforme Seção II, Art. 8º da Resolução da ANVISA – RDC nº 52 de 

22 de outubro de 2009. 

b.3. A comprovação do vínculo profissional será realizada mediante a apresentação de cópia da CTPS, ou 

da ficha de registro do empregado, ou de contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da em 

presa em que conste o profissional como sócio. 

8.2.4. 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. 

8.2.5. Disposições Gerais da Habilitação 

8.2.5.1. A documentação de habilitação das empresas 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. 
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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. 

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

verdadeiros (Anexo III). 

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 III). 

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

sistema Comprasnet. 

8.2.5.2. 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. 

8.2.5.3. 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. 

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

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

8.2.5.3.2. 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. 

8.2.5.4. 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. 

8.2.5.4.1. 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. 

8.2.5.5. Atendidas as exigências habilitatórias o licitante será considerado vencedor. 
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9. VISITA TÉCNICA 

9.1. É facultada ao licitante a realização de visita técnica nos locais onde serão executados os serviços 

constantes no Projeto Básico. 

9.1.1 A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa, para 

inteirar-se da situação dos serviços propostos. O responsável ou o representante deverá estar devidamente 

identificado (Declaração em papel timbrado da empresa e documento de identificação com foto, como RG, 

CNH, Carteira de Trabalho, CRA e etc.) para que possa realizar a vistoria. 

9.1.2. Esta vistoria deverá ser efetivada até o último dia útil antes da data marcada para licitação; 

9.2. A visita deverá ser agendada, com no mínimo dois dias de antecedência, pelos telefones: (92)3633-

8153 ou (92)8408-1075. 

9.3. A Gerência de Serviços juntamente com a Diretoria Adjunta de Logística e Serviços, na data 

previamente agendada, designará servidor que acompanhará o responsável técnico ou representante legal 

da empresa na visita aos locais onde serão realizados os serviços. 

10. DOS ESCLARECIMENTOS/IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física 

ou jurídica, poderá impugnar este edital. 

10.2. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados até 3 (três) dias úteis antes da data fixada 

para abertura da sessão pública. 

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

do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Presidente da Comissão de 

Licitação, no endereço da DPE/AM Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças no horário de expediente 

da DPE/AM, das 08h às 17h, por meio do endereço eletrônico licitação@defensoria.am.gov.br ou pelo site 

www.comprasgovernamentais.gov.br. 

10.4. O Presidente da Comissão de Licitação decidirá sobre a petição no prazo de 24 horas. (art. 17, § 1º 

do decreto nº 21.178/00). 

10.5. 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”. 

mailto:licitação@defensoria.am.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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10.6. 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. 

10.7. 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. 

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

não terão efeito suspensivo. 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

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

próprio do sistema a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de até 3 (três) dias 

consecutivos para apresentação das razões do recurso, 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. 

11.2. Na hipótese de ser vencedora Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com restrição em 

regularidade fiscal, o prazo previsto no item 11.1 será contado somente após findo o prazo descrito no item 

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

11.3. 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. 

11.4. Os recursos poderão ser interpostos no protocolo da DPE/AM no endereço Rua Maceió, 307- Nossa 

Senhora das Graças deste edital, no horário de 08:00 às 17:00 horas no horário de expediente da DPE/AM,  

obedecendo aos prazos legais. 

11.5. Findo o prazo do item 11.1., o recurso será julgado, no prazo de dois dias úteis. 

11.6. 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. 

11.7 O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

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

11.9 A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da fluência do prazo 

de validade das propostas. 

11.10. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito ao recurso. 
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11.11. O não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso. 

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

de Licitação da DPE/AM, Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças, Manaus, Amazonas, no horário de 

funcionamento DPE/AM das 08h às 12h e das 13h às 17h. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

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

12.2. 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. 

12.3. 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. 

12.4. 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 

7.11., sem prejuízo das sanções cabíveis. 

12.5. 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. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. 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, sem prejuízo das 

demais cominações legais, ao licitante que der causa ao retardamento da execução do certame, não enviar 

documentação exigida, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, 

apresentar documento ideologicamente falso ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia defesa. 

13.2. A sanção referida no item 13.1. 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. 
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13.3. Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, o órgão contratante poderá aplicar ao 

fornecedor, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor Adjudicado por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o 

objeto não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Estado; 

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 e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos. 

g) 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‟. 

13.4. 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.  

14. DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

14.1. Serão prestadoras de serviço do objeto desta licitação as empresas cujas propostas forem 

classificadas em primeiro lugar. 

14.2. A prestadora de serviço deverá especificar na(s) Nota(s) fiscal(is): preço, inclusive os centavos, 

incluso todas as taxas, impostos, frete, seguro e demais despesas necessárias à execução dos serviços. 

14.3. Se a qualidade do(s) serviço(s) prestado(s) não corresponder ao exigido neste Edital a contratada será 

chamada para, imediatamente, fazer as devidas correções e/ou complementações, ou refazer o serviço, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas neste edital. 
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14.4. O recebimento do serviço será realizado de acordo com as disposições previstas no artigo 73 da Lei 

nº 8666/93. 

14.5. O(s) serviço(s), objeto desta licitação deverá (ão) ser prestado(s) e acompanhado(s) de nota fiscal, ou 

nota fiscal-fatura, conforme o caso e a respectiva Nota de empenho. 

14.6. Havendo necessidade de subcontratação de mão-de-obra para a execução do objeto do contrato, a 

CONTRATADA deverá efetuar mediante a prévia autorização por escrito da administração da DPE/AM e 

somente depois de verificado se a subcontratada atende satisfatoriamente a todas as exigências do edital e 

seus anexos. 

14.7. É vedada a subcontratação total do objeto. 

15. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS  

15.1. Após a Homologação do procedimento licitatório e da Adjudicação do objeto, o Adjudicatário será 

convocado para retirar a Nota de Empenho, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666/93; podendo este 

prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu 

transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela DPE/AM; 

15.2. Na hipótese de não retirar a Nota de Empenho no prazo previsto no item anterior, fica facultado à 

Administração, desde que haja conveniência, proceder a adjudicação as demais licitantes, observado o 

disposto no § 2º do art. 64 da Lei n.º 8.666/93; 

15.3. O objeto desta licitação será recebido na forma prevista nos arts. 73 e 76, da Lei n.º 8.666/93; 

15.4. A Fornecedora deverá prestar o serviço de acordo com as especificações estabelecidas neste Edital e 

anexos, obrigando-se a tomar medidas necessárias quando a contratante considerar que a realização do 

serviços não está conformidade com a regras do edital e anexos. 

15.5. Competirá a DPE/AM proceder ao acompanhamento da realização dos serviços e registrar todas as 

ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à fornecedora, 

objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. Deverá o órgão interessado proceder no 

acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto. 

15.6. A Adjudicatária deverá apresentar, no momento da retirada da Nota de Empenho, o número da 

agência e o número da conta corrente do Banco, para efeito de pagamento dos serviços executados. 
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16. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

16.1. As despesas com a contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos seguintes recursos: 

a) Fonte: 201 

b) Natureza da Despesa: 33.90.39 

c) Programa de Trabalho: 14.422.3269.2158.0001 

d) Unidade Orçamentária: 24.701 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e conforme item 09 

do Projeto Básico. 

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

aprovação definitiva das compras efetuadas, total ou parcialmente. 

17.3. 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. 

17.4. 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. 

17.4.1. 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. 

17.4.1.1. 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. 

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

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

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.). 
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17.4.1.3. 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. 

18. DOS PRAZOS 

18.1. 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. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1. 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.  

19.2. 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. 

19.3. 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. 

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

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

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

19.6. As 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. 

19.7. Os proponentes 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. 
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19.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 

superveniente e aceito pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

19.9. 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. 

19.9.1. 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. 

19.9.2. 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. 

19.10. O proponente 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. 

19.11. 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. 

19.12. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos: 

- Anexo I – Projeto Básico 

- Anexo II – Modelo de Atestado de Aptidão Técnica; 

- Anexo III – Modelo de Declarações Complementares de Habilitação  

- Anexo IV - Modelo de Proposta; 

- Anexo V - Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM. 

- Anexo VI – Minuta do Contrato. 

19.13. 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. 

mailto:licitacao@defensoria.am.gov.br
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19.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados. 

19.15.  Nenhuma pessoa física ou jurídica ainda que credenciada poderá representar mais de uma empresa 

concorrente, sob pena de não participação das empresas representadas. 

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

19.17. Todos os documentos poderão ser apresentados em cópia autenticada por Cartório 

competente ou conferida com o original por servidor da Comissão de Licitação da DPE/AM. Neste 

último caso, a autenticação administrativa poderá ser feita até o dia anterior à data prevista para o 

recebimento dos envelopes da Proposta e da Documentação. 

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

deste Edital. 

19.19. 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.  

19.20. 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. 

19.21. 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.  

19.22. Os casos omissos serão resolvidos pelo 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. 

19.23. 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. 
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Manaus,_______ de ___________________de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Manuela Cantanhede Veiga Antunes  

Presidente da Comissão de Licitação da DPE/AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital aprovado na forma do Artigo 38, parágrafo único, 

da Lei nº 8.666/93. 

Em:_____/______/______ 

___________________________________ 

Assessoria Jurídica DPE/AM 
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Anexo I 

Projeto Básico 
 

 

 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO Nº. 039/2014 

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 

PROC. 581/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO/TÍTULO DO PROJETO: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização e desratização nas 

dependências dos prédios desta Defensoria Pública, Sede Administrativa, Casa da Cidadania, Escola 

Superior, PAF família, NEAPI, CRIMINAL e DPE/APARECIDA. 
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO:  

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

 C.G.C. : 19.439.861/001-07 

ENDEREÇO: Rua Maceió, 307 – Nossa Senhora das Graças 

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

DDD/FONE: (92) 3234-8683                        

 

2. OBJETO: 

O presente projeto básico tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de dedetização e desratização, por menor valor do metro quadrado (M²), nas dependências dos 

prédios desta Defensoria Pública, Sede Administrativa, Casa da Cidadania, Escola Superior, PAF família, 

NEAPI, CRIMINAL e DPE/APARECIDA, com 2 (duas) intervenções de aplicação, bem com,  as 

manutenções mensais, por um período de 12 meses. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

Em virtude do aparecimento de insetos e roedores e, visando mantermos a higiene e conservação dos 

prédios, faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada no serviço solicitado no objeto do 

presente projeto. 

 

4.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

Unidades da DPE Quant. M² Valor M²  Valor R$ 

Sede DPE 920 3,51 R$ 3.229,20 

Escola Superior da DPE 980 3,51 R$ 3.439,80 

Unidade descentralizada DPE Criminal 464 3,51 R$ 1.628,64 

Unidade descentralizada Praça 14 (área família) 1.260 3,51 R$ 4.422,60 

Unidade descentralizada Casa da Cidadania 441,50 3,51 R$ 1.549,67 

NEAPI e Serviço Social 264 3,51 R$ 926,64 

DPE Aparecida 405,50 3,51 R$ 1.423,31 

TOTAL 4.735  R$ 16.619,88 

 

 O serviço a que se pretende, a Contratada obrigar-se-á a realizar, durante o período de contrato 

de 12 meses, sendo 2 (duas) intervenções, uma no início da contratação e a outra, 6 (seis) meses após. 

Permanecendo a obrigatoriedade das manutenções mensais.  

 O serviço deverá ser realizado em horário comercial, em datas pré-agendadas com a Diretoria 

Adjunta de Logística e Serviços, de modo que não interfira no andamento das atividades desta 
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Defensoria Pública. 

 Manutenção Mensal:                                                                                         

Discriminação das áreas: Nas Dependências Internas e externas 

O serviço terá o acompanhamento de um técnico, durante todo o período do contrato, com 

assistência técnica de 12(doze) meses, para o serviço de desinfestação de baratas, aranhas, formigas e 

roedores, com manutenções e inspeções mensais. 

 A contratada executará os serviços de dedetização e desratização necessários à prevenção e 

eliminação de ratos, baratas, formigas, pulgas e outros insetos porventura existentes, de acordo com o 

estabelecido na legislação pertinente, com emprego de pessoal, produtos, equipamentos, ferramentas e 

instrumentos suficientes a assegurar plena eficácia da execução, sob sua inteira responsabilidade, 

observadas as diretrizes emanadas da contratante, no que se refere a horários e acesso às áreas em 

que serão efetivados. 

 Eliminar e prevenir a proliferação de quaisquer outros animais que infestam ambientes urbanos 

podendo causar agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos. 

 

OSERVAÇÃO: 

1- Os produtos aplicados deverão ter seus efeitos garantidos pelo prazo mínimo de 12 (doze) 

meses e serem aprovados pelos órgãos controladores do Governo. 

2- A Contratada deverá refazer o serviço de controle de pragas e vetores nas áreas em que for verificada a 

ineficácia dos serviços prestados, sem ônus extras para a Contratante. 

 Caberá à Contratada o fornecimento dos produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos 

necessários e suficientes à eficiente execução do serviço, comprometendo-se a empregar na 

execução dos serviços apenas materiais de qualidade superior, conforme a praga e vetor a ser 

combatidos, devidamente reconhecidos, atestados e aprovados pelos órgãos de controle 

sanitários; 

 

 

5.  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Os serviços contratados deverão ser executados em todo o prédio da Sede Administrativa, Casa da 

Cidadania, Escola Superior, PAF família, NEAPI, CRIMINAL e DPE/APARECIDA. Devendo ser 

realizado, em no máximo 02 (dois) dias. Com manutenções e inspeções mensais, no período de 12 

(doze) meses. 

 

6.  CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO: 

 Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por 

sua conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de 



Página 28 de 41 
 

 
 
 

 
Processo Administrativo n. 000581/2014-09 

PE 001/2014 
 

 Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças 

Fone/Fax (92) 3234-3097/Cep. 69.053-135 

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

 

Proteção Individual – EPI; 

 Não permitir a permanência de seus profissionais sem crachá de identificação (que deverá possuir 

nome ou logotipo da empresa) em horários ou locais estranhos àqueles definidos pela Contratante; 

 Realizar a prestação do serviço sem prejuízo das atividades normais desta Defensoria; 

 

7. PLANO DE APLICAÇÃO: 

UG 
Fonte de 

Recursos 

Elemento de 

Despesa 
Valor Global Estimado (R$) 

24.701 – FUNDPAM 201 33.90.39  

 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO :                                      

Nº de 

Parcelas 
Forma de Pagamento Valor Estimado por Parcela (R$) Valor Estimado Total (R$) 

12 

( X )  Mensal e global 

(    )  Bimestral 

(    )  Trimestral 

(    )  Semestral 

(    )  Única e global 

R$ 1.384,99 R$ 16.619,88 

 

DEZ/14 (R$) TOTAL 2014 (R$) 

  

 

JAN/15 (R$) FEV/15 (R$) MAR/15 (R$) ABR/15 (R$) MAI/15 (R$) JUN/15 (R$) 

      

JUL/15 (R$) AGO/15 (R$) SET/15 (R$) OUT/15 (R$) NOV/15 (R$) TOTAL 2015 (R$) 

      

 

TOTAL 2014 (R$) 

TOTAL 2015 (R$) 

TOTAL DO CONTRATO (R$) 

Valor Global R$ 
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9. 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.  

 

10. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE: 

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

 

11. ASSINATURA DA DIRETORIA ADJUNTA 

DE ADMINISTRAÇÃO 
12. ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 

 

Manaus - AM,         /         /2014.        

 

 

 

 Thiago Pimentel da Silva 

Diretor Adjunto Administrativo  

(    ) Aprovado          (     ) Não aprovado 

Manaus – AM,            /         / 2014. 

 

 

 

 

 

13. ELABORADO POR: 14. IDENTIFICAÇÃO: 

Eliete Ferreira de Menezes 

Auxiliar Técnico 

PROJETO 039/2014 – DAD 

1.1.1.1.  

1.1.1.2. PROC. 0581/ 2014 
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Anexo II 

 Modelo de Atestado de Aptidão Técnica 

 

 

 Atestamos que a empresa ___________________________________________, CNPJ n.º 

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

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

 

Serviços prestados 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 III 

 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 2014 

EMPRESA / ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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Anexo IV 

Modelo De Proposta De Preços 

 

 

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

localizada _________________________, na cidade de ___________, CEP _____________, fone 

_________, fax ________, e-mail ______________, para o fornecimento dos serviços abaixo relacionados, 

de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº .___/2014 –

DPE/AM, promovido pela Comissão de Licitação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas: 

ITEM UNIDADES DA DPE QUANT. M² 
VALOR 

UNITÁRIO 
R$ (M²) 

VALOR 
TOTAL 
R$ (M²) 

VALOR 
ESTIMADO 
(12 MESES) 

R$ 

1 Sede DPE 920    

2 Escola Superior da DPE 980   

3 Unidade descentralizada DPE Criminal 464   

4 
Unidade descentralizada Praça 14 
(área família) 

1.260 
  

5 
Unidade descentralizada Casa da 
Cidadania 

441,50 
  

6 NEAPI e Serviço Social 264   

7 DPE Aparecida 405,50   

TOTAL 4.735   

 

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

do Edital. 

a) Prazo de validade da proposta: ____________ 

b) Dados Bancários: (indicar o nome e número do banco, nome e número completo da agência e número 

da conta corrente); 

c) 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). 

d) 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 V 

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 
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Anexo VI 

Minuta de Contrato 

CONTRATO Nº........ /2014 – DPE/AM  

  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, 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 

......../2014 – DPE/AM, cuja homologação foi publicada no Diário Oficial do Estado, edição de .......... de 

.................. 2014, às fls. .........., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 

........./2014,doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é 

assinado o presente TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESINSETIZAÇÃO E 

DESRATIZAÇÃO PARA AS UNIDADES DA 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: 
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CLÁUSULA-PRIMEIRA: OBJETO - Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar ao 

CONTRATANTE os serviços de DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO para as unidades da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, conforme a proposta datada de....................., constantes do PROCESSO, 

e descrições do Projeto Básico, os quais se encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o 

presente instrumento,  como se nele estivessem transcritos. 

ITEM UNIDADES DA DPE QUANT. M² Valor M² Valor R$ 

VALOR 
ESTIMADO 
(12 MESES) 

R$ 

1 Sede DPE 920    

2 Escola Superior da DPE 980    

3 Unidade descentralizada DPE Criminal 464    

4 Unidade descentralizada Praça 14 (área família) 1.260    

5 Unidade descentralizada Casa da Cidadania 441,50    

6 NEAPI e Serviço Social 264    

7 DPE Aparecida 405,50    

TOTAL 4.735    

CLÁUSULA-SEGUNDA: REGIME DE EXECUÇÃO - Os serviços ora contratados serão realizados sob o 

regime de empreitada pelo menor preço por item. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto deste contrato será recebido provisoriamente e definitivamente como 

disposto no art. 73, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA-TERCEIRA: OUTRAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA assumirá 

integral responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos pessoais ou materiais 

causados ao contratante, ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e/ou prepostos, na execução do 

objeto; 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou de materiais empregados. 

CLÁUSULA-QUARTA: OUTRAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - A CONTRATADA é única, 

integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, 

causados direta ou indiretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 

execução dos serviços, objeto deste contrato e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 

adotadas, respondendo por si e seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA é também responsável por todos os encargos e obrigações 

concernente às legislações social, trabalhista, tributária, fiscal, comercial, securitária, previdenciária que 

resultem ou venham a resultar a execução deste contrato, bem como por todas as despesas decorrentes da 

execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno e noturno), despesas com instalações 

e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e encargos com material e mão-de-

obra necessários à completa realização dos serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes 

das legislações mencionadas no parágrafo primeiro, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de 

seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso do equipamento 

reparado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os danos e prejuízos deverão ser ressarcidos ao CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação à CONTRATADA, do ato administrativo que 

lhes fixar o valor, sob pena de multa. 

CLÁUSULA-QUINTA: PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - O prazo de duração dos serviços ora 

contratados é de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato, sendo 2 (duas) intervenções, uma 

no início da contratação e a outra 6 (seis) meses após, permanecendo a obrigatoriedade das manutenções 

mensais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este Contrato pode ser prorrogado nos termos do inciso II, artigo 57, da Lei nº. 

8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE é obrigado a rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

executados em desacordo com o contrato. 

CLÁUSULA-SEXTA: DO PREÇO DOS SERVIÇOS/VALOR DO CONTRATO – Pelos serviços ora 

contratados a contratada receberá o valor global de R$ ................................. 

CLÁUSULA-SÉTIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO – O pagamento à CONTRATADA será efetuado na 

forma da Lei 8666/93, mediante apresentação de faturas devidamente atestadas pelo setor competente da 

CONTRATANTE, faturas essas que serão processadas e pagas segundo a legislação vigente, devendo 

nesta oportunidade ser comprovado o recolhimento dos encargos previdenciários decorrentes desse 

contrato. 

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. 
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CLÁUSULA-OITAVA: GARANTIA DOS SERVIÇOS – A CONTRATADA garante os serviços executados, 

comprometendo-se a corrigir qualquer defeito que se verifique no prazo de 24 horas da data da conclusão. 

CLÁUSULA-NONA: 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 1% (um por cento) do valor do Contrato por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o 

objeto não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Estado; 

III. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato não realizado, em caso de inexecução parcial da 

obrigação assumida. 

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

assumida. 

V. Multa de 10% sobre o valor do contrato, em caso de recusa da prestadora do serviço em assinar o 

contrato. 

VI. Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Administração, por 

prazo não superior a 2 (dois) anos. 

CLÁUSULA-DÉCIMA: 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 PRIMEIRA: 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; 
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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 SEGUNDA: 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 TERCEIRA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE PARTICIPAR DE 

LICITAÇÃO. IMPEDIMENTO DE CONTRATAR E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU 

CONTRATAR - Caberá a declaração de suspensão temporária do direito de participar de licitação, ou do 

impedimento para contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa que aplicou a sanção; já a 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar é aplicável à Administração Direta e Indireta da  União, 

do Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei nº 

8.666/93, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) ou de 10 

(dez) dias, conforme se trate de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade, respectivamente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no 

Diário Oficial do Estado do Amazonas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para 

contratar não poderá ser superior a 02 (dois) anos. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar perdurará enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação, perante a própria 

autoridade que a aplicou, após 02 (dois) anos. 
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CLÁUSULA-DÉCIMA QUARTA: 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 QUINTA: 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 nos serviços 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 os 

serviços, 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 dos serviços 

ora contratados, sob pena, de no caso de redução do valor dos serviços, ser obrigada a indenizar 

imediatamente o CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis. 

CLÁUSULA-DÉCIMA SEXTA: CONTROLE - A CONTRATANTE providenciará, nos prazos legais, remessa 

de exemplares do presente contrato ao TRIBUNAL DE CONTAS DO AMAZONAS. O CONTRATANTE não 
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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 SÉTIMA: 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 OITAVA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO – As despesas com a 

execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da seguinte dotação orçamentária: 

......................... - ............., tendo sida emitida pelo CONTRATANTE, em ......./......./.......... a Nota de 

Empenho n° ............., no valor de R$ (.......................). No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à 

conta da dotação que for consignada no orçamento vindouro. 

CLÁUSULA-DÉCIMA NONA: 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-VIGÉSIMA: 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 PRIMEIRA: 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 da 

prestação dos serviços, 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 SEGUNDA: NORMAS APLICÁVEIS – O Presente Contrato rege-se por toda a 

legislação aplicável à espécie e ainda pelas disposições que a complementarem, alterarem ou 

regulamentarem, cujas normas, desde já, entendem-se como integrantes do presente termo, especialmente 

a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a legislação referente aos Planos Econômicos do Governo 

Federal que atinjam as cláusulas econômicas deste contrato, declarando a CONTRATADA conhecer todas 

essas normas, e concordando em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e demais regras 

delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento. 
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         De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em três vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos. 

 

Manaus,       de                        de 2014. 

 

Pelo CONTRATANTE: 

    ___________________________________ 

 

Pelo CONTRATADA: 

    ___________________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 

R.G.: 

CPF: 

Ass:________________________ 

Nome: 

R.G.: 

CPF: 

Ass:________________________ 

 


