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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 04/2019

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

que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na forma

da Lei Federal n.° 10.520/2002, Decreto Federal n.° 5.450/2005, Decreto Estadual n.° 28.182/2008,

Decreto Estadual n.° 24.818/2005, Decreto Estadual n.° 21.178/2000, Lei Complementar Federal n.°

123/2006 e subsidiariamente pela Lei Federal n.° 8.666/1993 e legislação pertinente e pelas condições

previstas neste Edital e seus Anexos.

1. DA SESSÃO

DATA: 18/02/2019

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

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 926430

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

HORÁRIO LIMITE DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA.

1.2. O aviso da licitação será publicado no Diário Eletrônico da DPE/AM, Jornal do Comércio e no

Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br.

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

www.comprasgovernamentais.gov.br

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada em Serviços para

adaptação da nova sede administrativa da Defensoría Pública do Estado do Amazonas, localizada na Avenida André

Araújo, 679-Aleixo- Manaus/AM, conforme especificações e condições definidas neste edital e seus anexos.

2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações e/ou condições do objeto descritas no

Comprasnet e as estabelecidas neste edital, prevalecerão as últimas.

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

GRUPO

Item Material Quantidade

Parede com placas de gesso
acartonado (drywall), para uso

01 interno, com duas faces simples e 1.979,88
estrutura metálica com guias
duplas, sem vãos - fornecimento e

Valor Unitário
Estimado

m2 R$ 94,63

Valor Unitário
com BDI

R$ 121,46

Valor Total
Estimado

R$240.476,22
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instalação.

Kit de porta de madeira para
verniz, semi-oca (leve ou média),
padrão médio, 90x210cm,
espessura de 3,5cm, itens; gg QQ un

inclusos: dobradiças, montagem e
instalação do batente, sem
fechadura - fornecimento e
instalação.

Fechadura de embutir com cilindro,
externa, completa, acabamento g8 QQ un

padrão médio, incluso execução de
furo fornecimento e instalação.

Aplicação e lixamento de massa g OQ8 g4 m2

látex em paredes, duas demãos.

Aplicação manual de pintura com
05 tinta látex PVA em paredes, duas 5.008,94 m2

demãos.

Pintura com verniz poliuretano, 2 j 48Q 4Q m2

demãos.

TOTAL ESTIMADO SEM BDI

TOTAL ESTIMADO DO BDI

TOTAL ESTIMADO GERAL

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

R$ 563,08

R$82,17

R$9,21

R$7,27

R$14,13

R$722,71 R$70.825,58

R$ 105,47 R$ 10.336,06

R$11,82 R$59.205,67

R$9,33 R$46.733,41

R$18,14 R$8.714,46

R$339.923,18

' R$96.368,22

R$436.291,40

4.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste pregão, quando efetivada, deverá recair por conta

dos recursos específicos consignados no orçamento do FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO AMAZONAS. Programa 14.422.3269.1222.0001, Fonte 201, Natureza da Despesa

339039.

5. DO CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

objeto licitado, legalmente constituídos, desde que atendam às condições exigidas deste Edital e seus

anexos, inclusive quanto à documentação exigida.

5.2. Os interessados deverão estar devidamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores (SICAF) e perante o sistema eletrônico (Comprasnet) provido pela Secretaria de Logística e

Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por meio do

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

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

chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito

do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correia utilização.

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

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

órgão promotor da licitação (DPE/AM) responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido

da senha, ainda que por terceiros (art. 3°, §5°, do Decreto n.° 5.450/05).
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5.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou da execução dos serviços:

a) empresa suspensa de participar de licitação e/ou impedida de contratar com qualquer órgão da

Administração Pública, durante o prazo da sanção aplicada, conforme art. 87, inciso III, da Lei n.° 8.666, de

1993;

b) empresa que, por quaisquer motivos, tenha sido declarada inidônea ou punida com suspensão por órgão

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

o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado nos bancos de dados oficiais (SICAF e/ou

outros), conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da

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

c) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no país;

d) empresa que esteja em regime de falência, concordata, recuperação extrajudicial e judicial (conforme

Lei n.° 11.101/05), fusão, cisão, concordata, incorporação, concurso de credores, dissolução, liquidação ou

em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

e) sociedades integrantes de um mesmo grupo económico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em

comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse económico comum;

f) 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;

g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n.° 8.666, de 1993.

6. DA VISTORIA

6.1. As licitantes poderão vistoriar as dependências do edifício, sede da DPE/AM sito à Avenida André

Araújo, 679 - Aleixo - Manaus/AM, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da

sessão pública, com o objetivo de obter todas as informações relativas ao local e às condições de

realização dos serviços.

6.2. Com a finalidade de possibilitar melhor a avaliação dos licitantes quando realização da vistoria, foram

inseridas as plantas dos pavimentos, Anexo III do Projeto Básico, que demostram a localização da

instalação das divisórias objeto da presente licitação.

6.3. A vistoria deverá ser realizada quantas vezes o licitante julgar necessário para elaboração de sua

proposta. Deverá ser previamente agendada junto à Diretoria de Planejamento e Gestão pelo telefone (92)

98417-3430 ou pelo e-mail dplan@defensoria.am.gov.br a ser realizada no horário de OShOO às 14hOO.

Durante a vistoria, a proponente será acompanhada por servidor da Instituição.

6.4. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o

desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das

obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da

execução do objeto deste Pregão.

6.5. Caso a empresa opte por não realizar a vistoria técnica, deverá também apresentar declaração,

conforme modelo do Anexo IV do edital.

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
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7. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

7.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física

ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, mediante petição a ser enviada,

exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço eletrônico

licitacao@defensoria.am.gov.br no horário de expediente da DPE/AM, das 08hOO as 14hOO, consoante

estabelece o art. 18 do Decreto n.° 5.450/05.

7.2. O pedido de impugnação e esclarecimento deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes

informações:

7.2.1. Número do pregão eletrônico;

7.2.2. Nome da Empresa;

7.2.3. Razões da impugnação e/ou esclarecimento;

7.2.4. Nome do signatário da impugnação;

7.2.5. Dados da empresa impugnante.

7.3. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24

(vinte e quatro) horas.

7.4. Acolhida a impugnação ou determinada as providências requeridas, será designada nova data para

realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das

propostas, de acordo com o art. 20 do Decreto n." 5.450/05.

7.5. Não será reconhecida a impugnação quando vencido o prazo de interposição.

7.6. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ato convocatório deverão ser enviados ao

pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br, no horário de expediente da

DPE/AM, das OShOO às 14hOO, conforme dispõe o art. 19. do Decreto n.° 5.450/05.

7.7. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados

no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br. no link: Gestor Público/Consultas/Compras

Governamentais/Pregões/Agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no

menu principal, no link: "visualizar impugnações /esclarecimentos/avisos".

7.8. 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.

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

terão efeito suspensivo.

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. Acompanha este edital o modelo de proposta de preços, Anexo II do edital, que o licitante preencherá

em uma via devidamente datada e assinada, contendo seus dados cadastrais tais como: razão social, nome

fantasia, CNPJ, endereço, nome, telefones e e-mail para contato, inclusive bancários, bem como os preços

unitários e total.

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

E-mail: licitacao@defensoria.am.aov.br
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8.2. A licitante deverá obrigatoriamente apresentar a proposta de preços, devidamente preenchida com os

seus respectivos valores correios e assinada, sob pena de desclassificação até a data e horário marcados

para abertura da sessão quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de

propostas.

8.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o menor valor para o lote

da proposta, sob pena de desclassificação caso lance valor unitário.

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

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

todos os impostos, fretes, taxas, embalagens, seguro, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e

demais encargos, de qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita entrega do objeto desta

licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos.

8.5. Na proposta registrada no sistema, não deverá conter qualquer elemento que possa identificar o

licitante, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital.

8.6. As propostas registradas ficarão disponíveis no sistema eletrônico e, até a abertura da sessão, o

licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

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

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

detalhados no presente edital e seus anexos, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade

com os requisitos estabelecidos neste instrumento.

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

estas participarão da fase de lances.

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

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

contenham apenas a expressão: "CONFORME EDITAL", sendo sumariamente rejeitadas.

8.10. Não é permitida a cotação de quantidade inferior àquela constante no Projeto Básico.

8.11. O descumprimento acarretará a desclassificação da empresa no certame.

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.13. As propostas, salvo disposição em contrário, terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data

de abertura da sessão pública.

8.14. 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.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

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

indicada no preâmbulo deste edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. horário de

Brasília/DF.

9.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente

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

PE 04/2019 Rua Maceió| 307. Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licilacao(S)defensoria.am.aov,br
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9.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, (art. 13, IV do Decreto n.° 5.450/05).

9.4. Da abertura até o encerramento do certame, não será aceita nenhuma documentação por

intermédio de correio eletrônico e/ou entregue no protocolo da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas.

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase de lances, quando então as licitantes

poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente

informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

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

menores lances.

10.1.3. No transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, o valor do menor lance

registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

10.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

10.3. Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá o lance que for registrado em primeiro lugar.

10.4. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e

total responsabilidade dos licitantes.

10.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja

manifestamente inexequível.

10.6. A etapa de lances será encerrada por decisão do Pregoeiro mediante aviso de seu fechamento

iminente dos lances, enviado às licitantes por meio do sistema eletrônico, após o que os itens entrarão em

status de encerramento aleatório, cabendo ao sistema o encerramento definitivo no intervalo de 1 (um) a 30

(trinta) minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.7. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da

proposta do licitante melhor classificado, conforme o art. 10, Decreto n.° 7.892/13.

10.7.1. A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do

certame em relação ao licitante melhor classificado, conforme o art. 10, parágrafo único do Decreto n.°

7.892/13.

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

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

realizados.

10.8.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

Pregão será suspensa e terá reinicio somente após comunicação aos participantes no endereço eletrônico

utilizado para divulgação.

11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PE 04/2019 Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao(5)defensoria.am.gov.br
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11.1. Após a fase de lances ou no decorrer da fase de aceitabilidade, conforme o caso, classificando-se em

primeiro lugar empresa de grande ou médio porte e existindo proposta de microempresa, empresa de

pequeno porte ou equiparada que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor

classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

11.1.1. a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá, no prazo de 5 (cinco)

minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,

obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências

habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste

pregão;
11.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada, na

forma do subitem anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que

porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do

mesmo direito;

11.1.3. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado

exclusivamente pelo sistema Comprasnet, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar

n.° 123/2006.

11.2. Na hipótese de não contratação, nos termos previstos nos itens anteriores, o procedimento licitatório

prossegue com os demais licitantes.

11.3. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de

pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura da Ata. (art. 42 da Lei Complementar n.°

123/06).

11.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,

mesmo que esta apresente alguma restrição, (art. 43 da Lei Complementar n.° 123/06).

11.4.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de

5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da DPE/AM, para a regularização da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou

positivas com efeito de certidão negativa.

11.4.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas instrumento, sendo facultado a DPE/AM convocar

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.

11.5. As sociedades cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de

2007, equiparam-se às microempresas e empresas de pequeno porte, no que concerne ao disposto nos

Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da Lei Complementar n.° 123/2006.

12. DA NEGOCIAÇÃO

12.1. O pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o

lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

PE 04/2019 Rua Maceió 307. Nossa senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
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12.2. A negociação será realizada por intermédio do chat do Sistema Comprasnet, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

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

proposta melhor classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à

compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

13.2. O pregoeiro poderá solicitar pareceres técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do DPE/AM ou,

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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.

13.6. O Pregoeiro poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de preço para fins de análise quanto

a aceitabilidade das referidas.

13.7. Se a proposta, não for aceita, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação,

verificando sua aceitabilidade.

13.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital.

13.9. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis

com os preços de mercado, exceto quando devidamente justificados.

13.10. O licitante detentor do melhor lance será convocado no sistema, pelo Pregoeiro para o envio da

proposta de preços, das declarações e de todos os documentos exigidos para habilitação conforme o edital.

A documentação deverá ser imediatamente encaminhada por intermédio do Sistema Eletrônico, no prazo

máximo de 02 (duas) horas contados a partir da convocação comunicada pelo Sistema Comprasnet

ao licitante por intermédio do chat ou, quando prejudicada essa funcionalidade, solicitada e justificada

pelo licitante, e autorizado pelo Pregoeiro, por meio do fac-símile n. (92) 3631-0355 / (92) 98452-6282, bem

como por meio do correio eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br.

13.11. O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta cláusula,

será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

14. DAS DECLARAÇÕES

14.1. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e de acordo com

as condições contidas no edital e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no

instrumento convocatório.
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14.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que até a presente data,

inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

14.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que elaborou de maneira

independente sua proposta de preço para participar desta licitação.

14.4. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, sob pena de inabilitação, que não

possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto, empregados com idade menor de

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.

14.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo

próprio do sistema eletrônico, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n.° 123/2006, para fazer jus aos

benefícios previstos nessa lei.

14.6. O licitante melhor classificado que não observar as exigências constantes nos itens 14.1, 14.2, 14.3,

14.4 e 14.5 deverá encaminhar, conforme o item 13.10 deste edital, as declarações abaixo relacionadas:

a) Declaração conjunta inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

Pública e inexistência de funcionário de menor, conforme o anexo V do edital.

b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme o anexo III do edital.

c) Declaração de ciência de cumprimento de requisitos de habilitação, conforme o anexo VI do edital.

d) Enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, consoante disposições da LC N.°

123/2006, conforme o anexo VIM do edital.

14.7. 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, conforme o anexo VII do edital.

14.8. A declaração falsa sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital e nas demais

legislações pertinentes.

15. DA HABILITAÇÃO

15.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da documentação

complementar especificada neste Edital.

15.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar

documentos que supram tais exigências.

15.3. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que

por sua natureza, não contenham validade, e deverão ser apresentados em original e cópia, para serem

autenticados pelo membro da Comissão de Licitação, conforme Art. 3°, II da Lei 13.726/2018, no horário de

expediente OShOO às 14hOO, na Comissão de Licitação da DPE/AM, situada Rua Maceió, n.° 307, Nossa

Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP.: 69053-135.

15.3.1. Na impossibilidade de apresentação de documentos conforme previsto no item 15.3, devem ser

enviadas cópias autenticadas em cartório.

15.4. Para fins de habilitação dos licitantes, serão exigidas as declarações do item 14 do edital e seus

subitens e as seguintes documentações de habilitação nesta licitação:
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15.4.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Registro comercial, em se tratando de empresário individual.

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 relativos à Habilitação Jurídica deverão estar acompanhados de todas as alterações ou

da consolidação respectiva.

15.4.2. Relativo à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em validade na data prevista

para abertura da licitação.

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) Prova da regularidade para com a Fazenda Federal através de certidões expedidas pelos órgãos

competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de:

c.1. Certidão de quitação de tributos federais, neles abrangidas as contribuições sociais, administrados pela

Secretaria da Receita Federal;

c.2. Certidão quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional - Ministério

da Fazenda.

d) Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, através de certidões expedidas

pelos órgãos competentes, quando for o caso, e que estejam dentro do prazo de validade expresso na

própria certidão, composta de:

d.1. Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou Distrito Federal;

d.2. Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, quando couber.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, representada pelo

Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS, demonstrando a situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei, admitindo-se a apresentação de certidão emitida via INTERNET, em

validade.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Lei

n.° 12.440, de 07 de julho de 2011)

15.4.3. Os licitantes que estiverem com sua Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal, Regularidade

Fiscal Estadual/Municipal válida, atualizada e em validade no SICAF, será dispensado o envio das

certidões solicitadas do item 15.4.2 alínea 'a' a T.

15.4.4. Relativos à Qualificação Técnica:
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15.4.4.1. Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser:

a) Certificados de Conformidade com a NBR 15.758:2009, NBR 15.575:2013, NBR 14.715:2010 e NBR

15.217:2018.
b) Apresentação do Atestado de Capacidade Técnica Operacional, expedido por Pessoa jurídica de

direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividade

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação, nos termos do Art.

30, § 1° da Lei n° 8.666/93.

b.1. No caso de pessoa Jurídica de direito público, o atestado ou certidão deverá ser assinado pelo

responsável do setor competente do órgão;

b.2. No caso de pessoa jurídica de direito privado, o atestado deverá conter dados suficientes para

identificação civil do declarante, com referência ao cargo/função que ocupa na empresa;

b.3. O licitante poderá apresentar tantos atestados de capacidade técnica operacional quanto julgar

necessários para comprovar que já forneceu ou fornece o objeto compatível com o objeto desta licitação,

destacando-se a necessidade desse atestado demonstrar que o interessado forneceu ou fornece o objeto

solicitado com as características equivalentes ou superiores ao exigido no Projeto Básico.

c) A licitante deverá comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da licitação: profissional

de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, nos termos do Art. 30,

§ 2° da Lei n° 8.666/93, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de objeto

com características semelhantes ao desta licitação, limitadas estas com 50% das parcelas de maior

relevância.

d) 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.

e) A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idóneo, conforme este edital, tendo em vista as

características do objeto, será motivo de ínabilitação, mediante decisão do Pregoeiro.

15.4.5. Relativos à Qualificação Económica Financeira:

15.4.5.1. Deverá ser comprovada mediante:

a) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei n.° 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) 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 3 (três) meses da

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

como Sociedade Anónima, deverá, obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial está arquivado

na Junta Comercial da Sede ou Domicílio da licitante, conforme art. 289, § 5°, da Lei n.° 6.404/76.
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b.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 registrado no Conselho Regional de

Contabilidade, de que atende ao seguinte índice financeiro:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

ILG = = OU

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

b.2. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência da alínea 'a' será atendida

mediante apresentação do Balanço de Abertura e Demonstrações Contábeis referentes ao período de

existência da sociedade.

b.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

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

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

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

b.5. Deverá comprovar património 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 §§ 2° e 3°, do art. 31, da Lei

8.666/93.

15.5. Sob pena de inabilitacão os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com

o n° do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

15.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

15.5.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que,

pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

15.6. Disposições gerais sobre Habilitação:

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

consulta on-line ao cadastro emissor respectivo.

15.6.2. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,

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

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante

declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
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16. DAS AMOSTRAS

16.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá instalar no edifício, sede da Defensoria Pública do

Estado do Amazonas, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contadas de sua solicitação formal, os protótipos

abaixo para análise de qualidade e do cumprimento das especificações pela equipe técnica, devendo estar

devidamente identificado com o nome do fornecedor, n° do certame, nome do fabricante e respectivo CNPJ.

16.2. ITENS A SEREM APRESENTADOS:

Item 01 - Parede com placas de gesso acartonado (drywall)

Item 02 - Kit de porta de madeira para verniz

Item 03 - Fechadura de embutir com cilindro

Item 04 -Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.

Item 05 -Aplicação manual de pintura com tinta látex PVAem paredes, duas demãos.

Item 06 - Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos.

17. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL REMETIDA ELETRONICAMENTE

DURANTE O CERTAME

17.1. Todos os documentos enviados eletronicamente deverão ser encaminhados para a Comissão de

Licitação da DPE/AM, conforme itens 15.3 e 15.3.1, devidamente assinado pelo representante legal, no

prazo de 03 (três) dias úteis, subsequente a comunicação feita pelo pregoeiro, podendo ser prorrogado,

pelo pregoeiro, por igual período.

17.2. 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.

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

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

17.2.2. 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.

17.3. Após a entrega da documentação, observada ausência ou inconsistência de documentos, dar-se-á

prazo de 03 (três) dias úteis para complementação e/ou retificação.

18. DO RECURSO

18.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá prazo máximo de 30 (trinta) minutos, durante o qual,

qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico,

manifestar sua intenção de recurso, conforme orientações do sistema Comprasnet, indicando contra qual

decisão pretende recorrer e por qual motivo, em campo próprio do sistema.
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18.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante no prazo estabelecido, importará a

decadência do direito ao recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à licitante declarada

vencedora.

18.1.2. Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em mera insatisfação do

licitante.

18.1.3. A alegação de preço inexequível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de preços de

outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não reconhecimento do recurso interposto.

18.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a em campo

próprio do sistema.

18.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo

próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados

para, apresentar contrarrazões também via sistema eletrônico, em igual prazo, que começará a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à

defesa de seus interesses.

18.4. Os recursos deverão ser interpostos somente por intermédio do sistema Comprasnet, bem como

as contrarrazões e o julgamento do pregoeiro, conforme prazos da legislação vigente.

18.5. 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.

18.6. Findo o prazo da contrarrazão, o recurso será julgado pelo pregoeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

18.7. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a sua decisão.

18.8. 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.

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

de validade das propostas.

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

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

de Licitação da DPE/AM, situada Rua Maceió, n.° 307, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, no horário

de funcionamento DPE/AM das 08hOO as 14hOO.

19. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

19.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que

a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

19.2. A homologação deste Pregão compete ao Ordenador de Despesas da Defensoria Pública do Estado

do Amazonas.

20. DA GARANTIA CONTRATUAL

20.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assurmafas, inclusive inde-

nização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia de 5% (cinco)
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por cento do valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993,

no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério

da CONTRATANTE.

20.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois por

cento).

20.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos l e II do art.

78 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não Adimplemento das demais

obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou Dolo durante a execução do

contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

CONTRATADA.

20.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

20.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até

03 (três) meses após o término do Contrato.

21. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

21.1. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas convocará o licitante vencedor para, no prazo de 05

(cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, assinatura do

contrato, devendo, nesse caso, ser acusado seu recebimento no mesmo prazo, sob pena de decair o direito

da prestação do serviço, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

21.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solici-

tado pelo licitante vencedor, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Defensoria Pública do Estado

do Amazonas.

21.3. O prazo de vigência do contrato é de 90 (noventa) dias corridos, a contar do recebimento da

nota de empenho. Nesse período, o contratado deve entregar e instalar do objeto do certame, con-

forme item 7 do projeto básico.

21.4. A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do obje-

to adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes.

21.5. O serviço a ser contratado reger-se-á por toda legislação aplicada à espécie e ainda pelas disposições

que a complementarem, cujas normas devem desde já, ser entendidas como integrantes do referido servi-

ço, especialmente a Lei n°. 8.666, de junho de 1993.

PE 04/2019 Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
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21.6. No caso de constatada divergência entre o serviço prestado com as especificações ou as condições

definidas no Projeto Básico, no Termo de Contrato e/ou na proposta de preços, o contratado deverá efetuar

a correção, substituindo, às suas expensas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação formal,

os serviços em desacordo.

21.7. À Defensoria Pública do Estado do Amazonas é assegurado o direito de exercer permanente fiscaliza-

ção dos serviços ora contratados, independente de aviso prévio.

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

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

22. DO PAGAMENTO

22.1. O pagamento será efetuado, mediante crédito em conta-corrente, após a execução total do serviço

pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas até o 20° (vigésimo) dia útil, após o recebimento definitivo

da prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo servi-

dor designado.

22.2. A CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança constando de forma discriminada a efeti-

va realização dos serviços executados, conforme Nota de Empenho.

22.3. A CONTRATADA deverá apresentar acompanhado do documento de cobrança a comprovação de que

cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:

a) Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, às contribuições previ-

denciárias e as de terceiros;

b) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF);

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

d) Certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual ou distrital do domicílio sede da CONTRATADA

(CND-ESTADUAL);

e) Certidão negativa de débitos junto à fazenda municipal do domicílio sede da CONTRATADA (CND-MUNI-

CIPAL).

22.4. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA no Protocolo da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar

de entregar documentação exigida no edital e seus anexos, apresentar documentação falsa, ensejar o

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do

contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito

à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO

AMAZONAS, podendo ser descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a

que se refere o inciso XIV, do art. 4°, da Lei 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das

multas previstas neste instrumento e no contrato e das demais cominações legais.

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
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23.2. O não comparecimento do licitante vencedor para assinar o Termo de Contrato, no prazo estabelecido,

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeito às sanções

estabelecidas neste edital.
23.3. A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência exclusiva do Defensor Público

Geral, na forma do parágrafo único do art. 13, da Resolução n.° 28, de 03 de junho de 2014 - Conselho

Superior da Defensoria Pública do Amazonas - CSDPE/AM.

23.4. 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.

23.5. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores (SICAF).

24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. A critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a presente licitação poderá ser:

a) Adiada, por conveniência da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, devidamente justificada;

b) Revogada, a juízo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, se considerada inoportuna ou

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta;

c) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado na defesa do interesse do serviço público e de acordo com a legislação vigente.

24.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.

24.3. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes neste

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

24.4. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com

empresa que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de

assessoramentos vinculados ao da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

24.5. 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.

24.6. Na contagem dos prazos deste edital será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento,

considerando-se o expediente normal deste órgão, de segunda a sexta-feira, das 08hOO às 14hOO, salvo

expressa disposição em contrário.

24.7. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a

realização deste Pregão na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia

útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

24.8. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas e dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e

acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação, sendo possível

a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
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24.9. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que

não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de

classificação e habilitação.

24.10. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão

considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

24.11. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, estranhas a ele, com notórios

conhecimentos na matéria em análise, para orientar suas decisões.

24.12. Os casos omissos serão dirimidos pela Presidente da Comissão de Licitação da DPE/AM, com

observância da legislação vigente, em especial a Lei Federal n.° 10.520/2002, Decreto Federal n.°

5.450/2005, Decreto Estadual n.° 24.818/2005, Lei Complementar Federal n.° 123/2006, e

subsidiariamente as normas constantes na Lei Federal n.° 8.666/93, com as devidas alterações.

24.13. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do

DPE/AM, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n° 10.520/2002.

25. DOS ANEXOS

25.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

a) Projeto Básico e seus anexos -Anexo l;

b) Modelo de proposta de preços -Anexo II;

c) Modelo de declaração de elaboração independente de proposta -Anexo III;

d) Modelo de Vistoria Técnical e Modelo Abstenção de Vistoria Técnica 2 -Anexo IV;

e) Modelo de declaração conjunta de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a

Administração Pública e inexistência de funcionário menor -Anexo V;

f) Modelo de declaração de ciência e cumprimento de requisitos de habilitação -Anexo VI;

g) Modelo de solicitação de cadastramento - SEFAZ/AM -Anexo VII;

h) Modelo de declaração de qualificação de microempresa ou empresa de pequeno porte -Anexo VIII;

j) Minuta do Termo de Contrato -Anexo IX.

26. DO FORO

26.1. Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, capital do Estado do Amazonas, para dirimir quaisquer

dúvidas decorrentes deste edital com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus, de de 2019.

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
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ANEXO l

PROJETO BÁSICO N° 003/2018

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços para adaptação da nova sede administrativa da Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas.

PROCESSO N° 20000.007174/2018-48

DESCRIÇÃO/TÍTULO DO PROJETO:

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços para adaptação da nova sede administrativa da Defénso-

ria Pública do Estado do Amazonas.

Este projeto básico está de acondo com os dados dispostos no Estudo Preliminar n° 001/2018/DPLAN formalizado por meio do pro-
cesso n° 087876/2018.
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO:
ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - DPE/AM.

CNPJ 19.421.427/0001-91.
ENDEREÇO: Rua Maceió, n° 307 - Nossa Senhora das Graças.
CIDADE: Manaus U.F.:AM CEP: 69053-135
DDD/FONE: (92) 3663-8153 Email: contrato@defensoria.am.aov.br

2. OBJETO:

2.1. Trata-se de Serviços para adaptação da nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localiza-
da na Avenida André Araújo, 679 -Aleixo - Manaus/AM, conforme listagem de serviços contidos no anexo.

O objeto caracteriza-se pela contratação de serviços de engenharia comuns com padrões objetivamente definidos nas especificações
técnicas, conforme Anexos. Os serviços estão divididos em lotes, conforme Anexo l, os quais deverão ser executados de forma integrada
e conjunta, evitando atrasos ou descontinuidade do serviço, facilitando a supervisão e o controle pela Administração.

2.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.2.1. Todos os serviços contratados deverão seguir estritamente o memorial descritivo de serviços, contido no Anexo II.
2.2.2. Conduzir os serviços com estrita observância das normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, bem como cumprir as de-
terminações dos Poderes Públicos, mantendo os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de segurança, higiene e
disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os serviços de acordo com as melho-
res técnicas disponíveis com a regulamentação brasileira, com as normas técnicas da ABNT assumindo inteira responsabilidade pela
sua execução;
2.2.3. As contratações dos serviços serão efetuadas através de ORDEM DE SERVIÇOS, emitidas pela Defensoria Pública do Estado do
Amazonas - DPE/AM.
2.2.4. Manter nos locais dos serviços os Livros de Ocorrências, par uso exclusivo da DPE/AM e jogos completos de todos os documen-
tos técnicos;
2.2.5. A ORDEM DE SERVIÇOS poderá ser entregue pessoalmente, e-mail e via sistema de demandas;
2.2.6. As requisições deverão ser respondidas pelas CONTRATADAS (por e-mail, fax e via sistema de demandas) onde deverá estar
explícito o prazo máximo para o envio de um técnico ao local do serviço para a realização das aferições necessárias a formatação do or-
çamento;

2.2.7. Sempre que se julgar necessário, o representante da CONTRATANTE agendara uma visita "in loco" com o preposto da CON-
TRATADA que recebeu a ORDEM DE SERVIÇO para que sejam feitos os esclarecimentos necessários a elaboração precisa dos servi-
ços;
2.2.8. Poderá também ser encaminhado pelo CONTRATANTE um desenho esquemático, contendo informações suplementares (cro-
quis, medidas, descrições, etc.), de modo a orientar a execução do serviço em substituição à vistoria técnica;
2.2.9. Os funcionários da CONTRATADA deverão executar os serviços devidamente uniformizados, identificados e utilizando os Equipa -
mentos Individuais de Protecão - EPI conforme estabelece NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI e a NR18 - Condições e
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

2.3. DA FISCALIZAÇÃO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO
2.3.1. Será especialmente designada pela CONTRATANTE comissão composta de no mínimo três servidores para acompanhar e fis-
calizar a execução dos serviços, bem com atestar as notas fiscais e faturas correspondentes, devendo a CONTRATADA emitir, para
toda intervenção local, um relatório detalhado, em impresso próprio, no qual constarão as ocorrências verificadas, devendo ser o mesmo
assinado pebs representantes das partes, ficando uma via aos cuidados da Contratante.
2.3.2. Em caso de dúvidas quanto à interpretação, a especificação ou dos desenhos e nos casos onde existam
divergências nas dimensões dos serviços, a CONTRATADA deverá entrar em contato com a comissão de
fiscalização, antes de executar os trabalhos. Salvo em casos extraordinários como escusa para o não cumprimento
dos prazos estabelecidos no item.
2.3.3. Todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser de acordo com o anexo II,
obedecendo rigorosamente à especificação apresentada, sob pena de recusa ou abatimento de valor pela
fiscalização.
2.3.4. A fiscalização poderá determinar a substituição de materiais e serviços considerados fora de padrão, mal
executados ou com qualidade aquém da especificada, cabendo a CONTRATADA providenciar a troca dos
membros e sem ónus adicional ao CONTRATANTE.

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

E-mail: licitacaotgidefensoria.am.gov.br



Página 22 de 59

DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO AMAZONAS Prnmsgono 20000.007174/2018

2.3.5. Ao término dos serviços a CONTRATADA deverá comunicar à comissão de fiscalização a conclusão dos
serviços, para que seja agendada vistoria de recebimento. Na vistoria, o preposto do CONTRATANTE conferirá as
dimensões, quantidades dos materiais empregados, a qualidade da instalação e a limpeza dos ambientes.
2.3.6. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas,
respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2.3.7. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades e na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.
2.3.8. A contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado, se em desacordo com o
Contrato.
2.3.9. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem restringir a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre serviços.

3. JUSTIFICATIVA:

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas tem a missão de assegurar assistência jurídica integral, gratuita e humanizada às pessoas
necessitadas, priorizando a conciliação e a promoção dos direitos humanos. As Unidades e Núcteos são descentralizadas da Sede Ad-
ministrativa e localizadas nas diversas zonas do município de Manaus, atendendo a demanda de aproximadamente 280 mil assistidos
ao ano.

As edificações que comportam a Sede Administrativa, Núcleo da 24 de Maio, Núcleo Casa da Cidadania, Núcleo do Fórum Henoch
Reis, Núcleo da Infanda e Juventude Cível e as Unidades Descentralizadas do PAC Alvorada e PAC Compensa da Defensoria Pública
do Estado do Amazonas possuem espaço físico que impossibilita expansões, além das dificuldades de manutenção e adequação das
necessidades demandadas.

Outrossim a centralização de núcleos, unidades descentralizadas e da sede administrativa em uma única edificação possibilitará redução
de gastos, acarretando na melhor funcionalidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Diante do exposto observa-se a urgente necessidade de se adaptar prédio para alocar a Sede Administrativa e Núcleos/Unidades Des-
centralizadas, visto que os servidores e Defensores Públicos necessitam de ambiente estruturado para o desempenho de suas funções
a fim de prestar assistência jurídica integral e gratuita com eficiência e celeridade às pessoas necessitadas.

Desta feita faz-se necessária a contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para adequada divisão interna dos
locais de trabalho, de acordo com o layout elaborado pela equipe técnica da DPE/AM, uma vez que é indispensável a organização dos
ambientes do prédio no qual serão instaladas as Unidades, Núcleos e Sede Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazo-
nas.

4. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

A execução dos serviços compreende:

4.1. Auxílio na elaboração dos projetos, confecção e instalação de paredes em gesso acartonado (Dry Wall), incluindo os materiais ne-
cessários para a execução dos serviços.
4.2. Todos os componentes para execução dos serviços deverão ser de alta durabilidade e resistência, atendendo perfeitamente às exi-
gências da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
4.3. Os serviços de instalação elétrica/lógica serão executados de forma concomitante à instalação das paredes em gesso acartonado
(DryWall). Logo, para tal, será necessária uma programação comum entre a CONTRATANTE e CONTRATADA de forma a definir como
será o cronograma dos serviços, para que nenhum dos executores saia prejudicado em relação a seus prazos e qualidades de serviço.

5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MATERIAIS:
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5.1. A empresa fornecedora dos materiais deverá seguir as especificações técnicas descritas no Anexo II do presente Pnojeto Básico;
5 2 A licitante vencedora deverá apresentar junto com a proposta de preços ajustada os documentos relacionados abaixo:
5.2.1. Certificados de Conformtíade com a NBR15.758:2009, NBR15.575:2013, NBR 14.715:2010 e NBR15.217:2018.
5.3. Os materiais especificados neste Projeto Básico não excluem outros que, porventura, se façam necessários à boa execução dos
serviços, obrigando-se a empresa contratada, executá-los prontamente, como parte integrante de suas obrigações;
5.4. As especificações dos materiais servem de base exclusiva em relação aos tipos e definição técnica a serem usados no local dos ser-
viços e modo de instalação;
5.5. Cabe à empresa fornecedora avisar por escrito, após verificação das especificações constantes neste Projeto Básico, todos os erros
incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas especificações, para que se tomem as devidas providências,
não aceitando, posteriormente, qualquer alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de qualquer detalhe.

6. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS

6.1 . Os quantitativos abaixo servirão de base às empresas licitantes na formulação de sua proposta, devendo identificar os preços unitá-
rios e gbbal, para elaboração dos serviços, conforme consta abaixo:

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Item Material
•
Parede com placas de gesso acartonado (drywall),
para uso interno, com duas faces simples e
estrutura metálica com guias duplas, sem vãos -
fornecimento e instalação

Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve
ou média), padrão médio, 90x21 Ocm, espessura de

02 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e
GRUPO instalação do batente, sem fechadura

fornecimento e instalação
.

Fechadura de embutir com cilindro, externa,
03 completa, acabamento padrão médio, incluso

execução de furo fornecimento e instalação.

Q . Aplicação e lixamento de massa látex em paredes,
duas demãos.

Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em
paredes, duas demãos.

06 Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos.

Quantidade Unidade

1.979, 88 m2 m2

98,00 un

98,00 un

5.008,94 m2

5.008,94 m2

480,40 m2

7. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços do presente Projeto Básico serão executados nas dependências da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na
Avenida André Araújo, 679 -Aleixo - Manaus/AM.
7.2. O prazo de entrega e instalação do objeto deste Projeto Básico será no máximo 90 (noventa) dias corridos, contando a partir do
recebimento da nota de empenho.
7.3. Etapas de execução

1 . Parede de gesso acartonado (Dry wall)
2. Kit para porta para verniz
3. Fechadura de embutir com cilindro
4. Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos
5. Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.
6. Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos.

CRONOGRAMA FÍSICO

Etapa de Descrição Dias Total
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jxecucão

A

Parede de gesso acartonado
(Drywall)

Kít para porta para verniz

Fechadura de embutir com
cilindro

Aplicação e lixamento de

duas demãos

Aplicação manual de pintura

dês, duas demãos.

Pintura com verniz poliureta-
no, 2 demãos.

30

989,94 m2

50%

49,00 un

50%

49,00 un

50%

-

-

-

-

-

60

989,94 m2

50%

49,00 un

50%

49,00 un

50%

2.504,47 m2

50%

2.504,47 m2

50%

240,20 m2

50%

90

-

-

-

-

-

-

2.504,47 m2

50%

2.504,47 m2

50%

240,20 m2

50%

1.979,88 m2

100%

98,00 un

100%

98,00 un

1 00%

5.008,94 m2

100%

5.008,94 m2

100%

480,40 m2

100%

8. DA GARANTIA DA QUALIDADE

8.1.0 objeto do presente Prqjeto Básico deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses concernente aos materiais empregados e ser-
viços executados, contados a partir da entrega definitiva das paredes em gesso acartonado (Dry Wall), incluindo a instalação, obrigando
o fornecedor a substituí-los imediatamente, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias, todo e qualquer material que apresente qualquer
avaria, defeito de fabricação ou outra circunstância que os impeçam de produzir a utilidade a que se destinam, salvo se tal condição,
comprovadamente, decorrer peb motivo de gasto ordinário, por abuso, por negligência ou por mau trato.

9. VISTORIA

9.1. As licitantes deverão vistoriar as dependências do edifício sede da DPE/AM sito à Avenida André Araújo, 679 -Ateixo - Manaus/AM,
em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública, com o objetivo de obter todas as informações relativas ao lo-
cal e às condições de realização dos serviços.
9.2. Com a finalidade de possibilitar melhor a avaliação dos licitantes quando realização da vistoria, foram inseridas as plantas dos pavi-
mentos (Anexo III), que demostram a localização da instalação das divisórias objeto da presente licitação.
9.3. A vistoria deverá ser realizada quantas vezes o licitante julgar necessário para elaboração de sua proposta. Deverá ser previamente
agendada junto à Diretoria de Planejamento e Gestão pelo telefone (92) 8417-3430 ou peb e-mail dplan@defensoria.am.gov.br a ser re-
alizada no horário de 08hOO às 14hOO. Durante a vistoria, a proponente será acompanhada por servidor da Instituição.

10. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1. Deverá realizar minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os serviços, em conformidade a cada solicitação, a fim de que
tenha conhecimento pleno das condições ambientais e técnicas exigidas, e providenciar um projeto executivo para sua plena realização;
10.2. Fornecer e instalar os materiais nas condições estipuladas neste Projeto Básico;
10.3. Constatada qualquer irregularidade no material, bem como na instalação, deverá ser providenciada a substituição no prazo máximo
de 05 (cinco) dias, a contar da data da solicitação, a qual estará sujeita às despesas decorrentes de devolução e nova entrega/instala-
ção;
10.4. Caberá à empresa contratada a designação formal de um preposto para representá-la administrativamente junto à Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, durante o período de execução dos serviços, para exercer a supervisão e controle quanto ao cumprimen -
to dos mesmos;
10.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, e previdência social e de segurança do traba-
lho, em relação a seus empregados;
10.6. Possibilitar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em qualquer etapa, o acompanhamento completo dos serviços, forne-
cendo todas as informações necessárias e/ou resposta a sua qualquer solicitação;
10.7. Quando se fizer necessário à mudança nas especificações dos materiais ou substituição de algum material por seu equivalente por
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inidativa da empresa fornecedora, esta deverá apresentar solicitação por escrito à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, minucio-
samente justificada. Entende-se por equivalente, material ou equipamento que tem a função e o mesmo desempenho técnico. As solici -
tacões deverão ser feitas em tempo hábil para que não venham a prejudicar o andamento dos serviços, como também, para não dar
causa a possíveis prorrogações de prazo. À fiscalização compete decidir a respeito da substituição;
10.8. Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de carácter urgente prestando os esclarecimentos julgados necessários e
ainda informar a paralisação dos serviços, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela Defensoria Pública do Estado do
Amazonas;
10.9. Manter sigib, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos serviços, objeto deste Prqjeto Básico, devendo orientar
seus empregados nesse sentido;
10.10. Substituir, sempre que exigida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas e independentemente de justificativa por parte
desta, qualquer empregado cuja atuacão, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou satisfatórios à
disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público;
10.11. Manter seus empregados, quando em trabalho, devidamente identificados por uniformes e crachás da empresa, e sujeitos às nor-
mas disciplinares da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e de segurança do trabalho;
10.12. Todas as despesas relativas à execução dos serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, fretes, transportes,
impostos, taxas e etc., correrão por conta da contratada;
10.13. Os horários de execução dos serviços ficarão a exclusivo critério da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, assim como a
ordem e forma de execução que deverão obedecer aos critérios estabelecidos, de modo a não interferirem no andamento dos trabalhos
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, podendo ser determinado que os mesmos sejam executados no período notumo, aos
sábados, domingos e/ou feriados;
10.14. Responder pebs danos causados diretamente à Defensoria Pública do Estado do Amazonas ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dob, reparando às suas custas, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscali -
zação ou o acompanhamento pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas;
10.15. Executar os serviços programados no projeto de execução, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Os serviços somente serão considerados executados após o término de todas as eta-
pas, a reconstituição das partes danificadas, se for o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas;
10.16. Atender às recomendações dos fabricantes, obedecer às normas regulamentares expedidas pebs órgãos competentes e as nor-
mas da ABNT atinentes aos assuntos;
10.17. A empresa fornecedora deverá executar o serviço seguindo rigorosamente projeto (layout) apresentado pela Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, sendo obrigação da empresa contratada notificação quanto às eventuais incorreções;
10.18. A empresa fornecedora dos materiais deverá efetuar a limpeza dos locais afetados, removendo todo entulho e/ou restos de mate -
riais provenientes da execução dos serviços.
10.19. A empresa deverá prestar serviços nas unidades elencadas no item 7.1, deste Projeto Básico.
10.20. A licitante vencedora deverá apresentar junto com a proposta de preços ajustada os documentos relacionados abaixo:
10.20.1. Certificados de Conformidade com a NBR 15.758:2009, NBR 15.575:2013, NBR 14.715:2010 e NBR 15.217:2018.

11. DAS RESPONSABILIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

11.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa contratada possa executar seus serviços dentro das normas e condições es -
tabetecidas neste Projeto Básico, inclusive permitindo que os funcionários desta tenham acesso às dependências da Defensoria Pública
do Estado do Amazonas, observadas as normas de segurança existentes;
11.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pebs empregados da empresa contratada;
11.3. Cabe à Defensoria Pública do Estado do Amazonas a exigência do uso dos equipamentos de proteção individuais necessários pe-
los empregados da empresa contratada, sob pena de determinar a paralisação imediata dos serviços;
11.4. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;
11.5. Notificar, por escrito, a empresa fornecedora dos materiais, ocorrências de eventuais anormalidades nos serviços executados, em
consonância com o prazo estipulado de entrega para a sua regularização; e
11.6. Aplicar as penalidades previstas para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais pela empresa fornecedora dos materi-
ais.

12. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A supervisão e controle da prestação dos serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor especialmente designado pela
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos termos do art. 67, da Lei n° 8.666/93, o qual deverá atestares documentos da despe -
sã, quando comprovada a fiel e corneta execução dos serviços para fins de pagamento;
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12.2. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas comunicará à fornecedora dos materiais, por escrito, as deficiências porventura veri-
ficadas na execução dos mesmos, para imediata começão, sem prejuízo das sanções cabíveis;
12.3. À fiscalização se reserva o direito de impugnar os serviços que não forem feitos a contento, ficando a empresa contratada obrigada
a refazê-to s, sem quaisquer ónus para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

13. DA ESTIMATIVA DE CUSTO

13.1 . A estimativa do custo total para a execução dos serviços objeto do presente Prqjeto Básico será obtida mediante consulta à Tabela

SINAPI.
13.2. O valor total estimado para esta licitação é de R$ 436.291,40 (quatrocentos e trinta e seis mil e duzentos e noventa e um reais e

quarenta centavos), conforme descriminado a seguir

Bancos utilizados: SINAPI - 09/201 8 -AM
BDI- 28,35%
Encargos Sociais - 87,51 % - Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTÉTICA

Vg|or Valor
Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Unjtárj0 unitário

com BDI

1 PAREDES E DIVISÓRIAS

1.1 96360 SINAPI m2 1.979,88 94,63 ,121,46

2 ESQUADRIAS

i2.1 91016 SINAPI

2.2 90830 SINAPI

3 PINTURA

3.1 88497 SINAPI

3.2 88487 SINAPI

3.3 79466 SINAPI

un 98,00 563,08 722,71

un 98,00 82,17 105,47

m2 5.008,94 9,21 11,82

m2 5.008,94 7,27 9,33

m2 480,40 14,13 18,14

TOTAL SEM BDI

TOTAL DO BDI

TOTAL GERAL

Total

240.476,22

70.825,58

10.336,06

59.205,67

46.733,41

8.714,46

R$339.923,18

R$ 96.368,22

R$436.291,40

14. DO PAGAMENTO:
14.1. O pagamento será efetuado, mediante crédito em conta-corrente, após a execução total do serviço pela
Defensoria Pública do Estado do Amazonas até o 20° (vigésimo) dia útil, após o recebimento definitivo da
prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo servidor
designado.
14.2. A CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança constando de forma discriminada a efetiva
realização dos serviços executados, conforme Nota de Empenho
14.3. A CONTRATADA deverá apresentar acompanhado de o documento de cobrança a comprovação de que
cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente:
a) Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União, às contribuições
previdenciárias e as de terceiros;

b) Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF);

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

d) Certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual ou distrital do domicílio sede da CONTRATADA (CND-
ESTADUAL);
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e) Certidão negativa de débitos junto à fazenda municipal do domicílio sede da CONTRATADA (CND-MUNICIPAL).

14.4. Os documentos de cobrança deverão ser entregues pela CONTRATADA no Protocolo da Defensoria Pública
do Estado do Amazonas.

15. DAS AMOSTRAS

15.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá instalar no edifício sede da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis, contadas de sua solicitação formal, os protótipos abaixo para análise de qualidade e do cumprimento das es-
pecificações pela equipe técnica, devendo estar devidamente identificado com o nome do fornecedor, n° do certame, nome do fabricante
e respectivo CNPJ.

ITENS A SEREM APRESENTADOS:
Item 01 - Parede com placas de gesso acartonado (drywall)
Item 02 - Kit de porta de madeira para verniz
Item 03 - Fechadura de embutir com cilindro
Item 04 -Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.
Item 05 -Aplicação manual de pintura com tinta látex PVAem paredes, duas demãos.
Item 06 - Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos.

16. DAS SANÇÕES

16.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao
contratado as seguintes sanções:
16.1.1. Advertência;
16.1.2. Multas, aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir estabelecidos e incidirão sobre o valor total
do contrato ou aditivo vigente:
16.1.2.1. 0,1% (um por cento) por dia de atraso, limitados a 10% (dez por cento), quando a contratada não
disponibilizar o serviço no início da vigência do Contrato;
16.1.2.2. 5% (cinco porcento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez porcento), por
infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, não especificada na alínea "a" acima ou por inadimplemento
de qualquer uma das obrigações previstas no Contrato;
16.1.2.3. 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o instrumento de
contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos e condições
estabelecidas neste Edital, ou no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da administração, motivado por
culpa da contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.
16.2. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

17. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

17.1. Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a:
17.1.1. Lei n° 8.666, de 21/06/1993, atualizada;
17.1.2. Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências;
17.1.3. Decreto n° 7.769 de 11/02/2005, que regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dá outras providências;

18. DA NORMATIZAÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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18.1. GESTÃO DE RESÍDUOS APLICÁVEIS AO OBJETO:
18.1.1 Baseado na Resolução n° 307 do CONAMA - Conselho Nacional do Meb Ambiente de 2003, deve-se a contratada fazer um do -
cumento que estabeleça a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final.
Este documento é o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos onde a esta deve adaptar seus processos de modo a garantir a
destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados na obra.

19. DA GARANTIA

19.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenização a
terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia de 5% (cinco) por cento do valor
total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei n° 8.666/1993, no prazo de até 10 (dez)
dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério da CONTRATANTE.
19.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois por cento).

19.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos l e II do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

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

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não Adimplemento das demais obrigações
nele previstas;

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou Dolo durante a execução do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

19.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

19.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida até 03 (três)
meses após o término deste Contrato.

20. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE:

20.1. Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei n°. 8.666/93 e legislação em vigor.

21. ASSINATURA DA DIRETORIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

Manaus -AM, / /2018.

Diretora Executiva de Planejamento e Gestão

23. ELABORADO POR:

Analista em Gestão Especializado - Engenharia
Civil

22. ASSINATURA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Manaus -AM, / /2018.

Diretora Administrativa

24. ORDENADOR DE DESPESAS:

( ) Aprovado ( ) Não aprovado

Manaus -AM, / /2018.

Ordenadorde Despesas
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ANEXO l DO PROJETO BÁSICO

MEMORIAL DE CÁLCULO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE UNIDADE

PAREDES E DIVISÓRIAS

SINAPI 96360

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS
1979,88 m2

Local

Depósito

1° Pavimento

2° Pavimento

3° Pavimento

4° Pavimento

UUri_MO, OCIVI VAAWO. MF_UO

Comprimento (m)

27,80

150,45

241,52

140,79

172,73

Total

í^u l l _r

Altura (m) Área (m2)

2,70 75,06

2,70 406,22

2,70 652,1

2,70 380,13

2,70 466,37

1979,88

ESQUADRIAS

SINAPI 91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X21OCM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUS_OS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

98,00 und

l

Local

Depósito

1° Pavimento

2° Pavimento

3° Pavimento

4° Pavimento

Total

Unidade

5,00

21,00

32,00

17,00

23,00

98,00

SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

98,00 und

Local

Depósito

1° Pavimento

2° Pavimentoi
3° Pavimento

4° Pavimento

Total

Unidade

5,00

21,00

32,00

17,00

23,00

98,00

PE 04/2019 Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
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PINTURA

SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MA_SSA LÁTEX EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS.
5008,94

Local Cálculo Área (m2)

Todos pavimentos

Drywall

(2*1979,88)

Paredes do prédio

3.959,76

1° Pavimento

2° Pavimento

(11,00*2,70)+(2,00*0,60)+
(2,70*(5,25+8,9))

+(1,30*(6,85+13,00))
+(2,70*35,47)+(16*2,70*(
0,70+0,70+0,45+0,45))

(11,00*2,70)+(2,00*0,60)+
(2,70*(5,25+1,62+3,66+3,
30))+(1,30*(8,78+11,47))

+(2,70*(1,70+0,20))
+(0,60*4,00)+(16*2,70*(0,

70+0,70+0,45+0,45))

292,84

201,46

3° Pavimento

(11,00*2,70)+(2,00*0,60)+
(2,70*(5,25+5,52+3,66))
+(1,30*(14,74+14,77))

+(2,70*(18,00+1,70+0,20)
)

+(0,60*4,00)+(16*2,70*(0,
70+0,70+0,45+0,45))

263,71

4° Pavimento

(11,00*2,70)+(2,00*0,60)+
(2,70*(5,25+5,52+3,90+3,
66))+(1,30*(14,74+14,77))
+(7,47*2,70)+(2,70*(16,80

+ 1,70+0,20))
+(0,60*4,00)+(16*2,70*(0,

70+0,70+0,45+0,45))

291,17

Total 5008,94

SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Igual ao item anterior

5008,94 m2

SINAPI 79466 PINTURA COM

Local

Portas

Batente

Guarnição

VERNIZ POLIURETANO

(2*98

(98

(2*98

Total

Cálculo

00*0,90*

00*5,1*0

,00*5,10*

2

, 2 DEMÃOS

10)

12)

0 05)

Área

370

59

49

480

480,40 m2

(m2)

,44

98

98

,40

Analista em Gestão Especializado - Engenharia Civil
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1. MEMORIAL DESCRITIVO
1.1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas pretende realizar serviços de engenharia para
adaptação da nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e suas unidades de
atendimento. O atual prédio que comporia a sede administrativa encontra-se com espaço limitado, impossibilitando a
expansão dos órgãos. Visando novas instalações, encontrou-se uma edificação com capacidade para comportar não só a
sede administrativa, como lambem unidades de atendimento, que hoje se encontram dispersas em Manaus, porém, necessita-
se da adequada divisão interna dos locais de trabalho, de acordo com o layout elaborado pela equipe técnica da DPE/AM,
visando otimização dos trabalhos.

1.2. LOCALIZAÇÃO

Avenida André Araújo, S/N -Ateixo- Manaus/AM.

1.3.OBJET1VO

O presente documento tem por objetivo descrever o escopo de trabalho para os serviços de enge-
nharia para adaptação da nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e suas unidades
de atendimento.

Os projetos, especificações e planilhas de quantitativos não eximem de responsabilidade o profissional responsável
técnico pela execução da obra. Lembramos também que todo e qualquer material a ser empregado na execução da obra de-
vera ser aprovado pela fiscalização proposta pela DPE/AM.

O Projeto Básico, bem como este caderno de especificações devera ser utilizado como diretriz pela contratada. Vale
ressaltar que todo e qualquer projeto deverá atender a concepção dos elementos e soluções que compõem a acessibilidade
universal. Os projetos executivos e de detalhamento devem referenciar-se na Lei n° 10.098 e decreto n° 5.296/04, prevendo to-
das e quaisquer necessidades extras não contidas neste projeto.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PE 04/2019 Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br
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SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA
OBJETO PUBLICADO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DEATENDIMENTO

PROPRIETÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

ENDEREÇO DA OBRA AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, S/N - ALEIXO - MANAUS/AM.

DATA REFERÊNCIA 10 DE OUTUBRO DE 2018

2.1. PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
2.1.1. Fornecimento e instalação de Paredes em Gesso Acartonado (DryWall), com espessura total de peb menos 90 mm,
com tratamento para isolamento acústico apenas nas paredes do auditório - 3° pavimento, de acordo com os projetos (Anexo
III);
2.1.2. As paredes de gesso acartonado (Drywall) deverão ter montantes metálicos de aço galvanizado com espessura mínima
de 80 mm espaçados, no mínimo, a cada 600 mm;
2.1.3. As paredes serão compostas com placa tipo Standard com 12,5 mm, com revestimento interno em lã de vidro nas pare-
des tratadas acusticamente;
2.1.4. Fornecido com todos os acessórios necessários para a montagem;
2.1.5. Acabamento de juntas com massa própria para tratamento de juntas de DryWall;
2.1.6. As paredes em gesso acartonado (drywall) deverá se estender desde o piso até a altura do forro, observando um pé-
direito de 2,70 metros;
2.1.7. Paredes em gesso acartonado (drywall), montadas e completamento acabadas, emassadas, lixadas e pintadas com tinta
látex PVAde 1a qualidade, com 2 (duas) demãos de tinta na cor palha nos dois lados da parede e totalmente estruturadas em
perfis de aço zincado;
2.1.8. Todas as paredes divisórias deverão permitir a instalação de eletrodutos embutidos para passagem da fiação de interrup-
tores e tomadas, nos locais indicados em layout, deverão ser instaladas caixas apropriadas para instalações elétricas, lógica e
de telefonia;
2.1.9. Os serviços de instalação elétrica/lógica serão executados de forma concomitante à instalação das paredes em gesso
acartonado (DryWall). Logo, para tal, será necessária uma programação comum entre a CONTRATANTE e CONTRATADA de
forma a definir como será o cronograma dos serviços, para que nenhum dos executores saia prejudicado em relação a seus
prazos e qualidades de serviço.

2.2. PORTAS DE MADEIRA
2.2.1. Na execução dos serviços de carpintaria, marcenaria serão sempre usadas madeiras de boa qualidade. Toda a ma-
deira a ser empregada deverá ser isenta de defeitos que comprometam sua finalidade como sejam rachaduras, nós, falhas,
empenamentos, deslocamentos, lascas, desigualdade de madeira ou outras defeitos.

• Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210 cm, espessura de 3,5 cm.
• As folhas de porta deverão ser aplicadas com fechaduras e dobradiças em batentes de madeira;

2.2.2. As dobradiças deverão ser aplicadas com parafusos de 1". O corte para ajuste das dimensões não poderá exceder 5 mm
nas bordas verticais e 10 mm na base.

2.3. FERRAGENS

2.3.1. Serão de latão cromadas, acabamento polido. Para o assentamento serão empregados parafusos de boa qualidade,
acabamento e dimensões correspondentes aos das pecas que fixarem, devendo àquelas atenderem a NEWS. As maçanetas
das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 100 cm do piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de en-
tradas de chaves, estas ficarão também a 100 cm do piso. As portas com 2,10 m de altura serão fixadas às grades através de 3
(três) dobradiças por folha, e as dimensões menores que as acima citadas e de balcões através de 2 (duas).
2.3.2. Serão de latão cromadas, acabamento polido. Para o assentamento serão empregados parafusos de boa qualidade,
acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem, devendo àquelas atenderem a NB-45. As maçanetas
das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 100 cm do piso acabado. Nas fechaduras compostas apenas de en-
tradas de chaves, estas ficarão também a 100 cm do piso.
2.3.3. As portas com 2,10 m de altura serão fixadas às grades através de 3 (três) dobradiças por folha.

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

E-mail: licitacao@defensoria.am.aov.br
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,
Portas Gerais Internas (1 ou 2 folhas): Conjunto 451 - ST2 latão 45001/2/3 - STD Za-
mac 44001/2/3 - La Fonte ou similar;

Dobradiças de canto - ref. 90 de 3" x 21/2" em latão de fabricação La Fonte ou similar.

2.4. PINTURA EM ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

Verniz poliuretano, em esquadrias e estruturas de madeira, conforme o especificado em normas técnicas brasileiras.
Deverão ser colocadas em perfeito esquadro, nível e prumo. Todos os vãos envidraçados expostos às intempéries deverão ser
cuidadosamente calafetados de forma que seja estanque, evitando dessa forma a penetração de água. Deverá seguir as nor-
mas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta o processo de pintura, como:

• Preparação da superfície terá por objetivo melhorar as condições para recebimento da tinta, tais como: limpa, seca,
lisa e geralmente plana, isenta de graxas, óleos, cenas, resinas, ferrugem e sais solúveis;

• Aplicação eventual de fundos, massas, condicionantes e porosidade, quando exagerada, será corrigida e uniformiza-
da.

Analista em Gestão Especializado - Engenharia Civil

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

PROJETOS

Os projetos foram apensados no módulo l deste Processo N°
20000.007174/2018-48
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ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL

A exigência de parcela de maior relevância e de valor significativo encontra
guarida no art. 30, § 1°, l e § 2° da Lei n° 8.666/93. Assim, para dar cumprimento ao
dispositivo legal citado, faz-se necessário definir, a partir do objeto a ser licitado, as
parcelas de maior relevância e de valor significativo para fins de assegurar que a
experiência anterior do profissional guarde similitude com o objeto que será executado.

Nesse sentido, considera-se compatível o objeto cuja complexidade tecnoló-
gica seja similar ao objeto licitado cujas parcelas de maior relevância técnica sejam:

• Execução de divisória em Gesso Acartonado (Drywall) - 1.979,88 m2

• Execução de pintura em paredes - 5.008,94 m2

Assim, o ato convocatório deve prever para fins de comprovação da qualifi-
cação técnico-profissional que o detentor de atestado de responsabilidade técnica execu-
tou serviço de características semelhantes, limitadas estas 50% das parcelas de maior re-
levância acima definidas.

Analista em Gestão Especializado - Engenharia Civil
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

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

À Defensoria Pública do Estado do Amazonas - DPE/AM

Ref.: Pregão Eletrônico n.° /2019, a realizar-se em /_ /2019.

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

Prezado Pregoeiro,

Apresentamos, abaixo, nossa proposta para

nos termos do disposto no Edital do Pregão Eletrônico n." /2019.

Item Material

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Valor
Unitário

Quantidade Unidade
Valor Unitário

com BDI
Valor Total

01

02

03

04

Parede com placas de gesso
acartonado (drywall), para uso
interno, com duas faces simples e
estrutura metálica com guias duplas,
sem vãos - fornecimento e
instalação.

Kit de porta de madeira para verniz,
semi-oca (leve ou média), padrão
médio, 90x21 Ocm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradiças,
montagem e instalação do batente,
sem fechadura - fornecimento e
instalação.

Fechadura de embutir com cilindro,
externa, completa, acabamento
padrão médio, incluso execução de
furo fornecimento e instalação.

Aplicação e lixamento de massa látex
em paredes, duas demãos.

1.979, 88 m2

98,00

m2

un

98,00 un

5.008,94 m2

GRUPO

05

06

Aplicação manual de pintura com
tinta látex PVA em paredes, duas
demãos.

Pintura com verniz poliuretano, 2
demãos.

5.008,94

480,40

PE 04/2019 Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
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TOTAL SEM BDI

TOTAL DO BDI

TOTAL GERAL

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

venda, tais como: transporte, mão de obra, impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, prémios de seguro, fretes, taxas e outras despesas incidentes ou necessárias à efetivação do

fornecimento na forma prevista no Edital.

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

3) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no

Edital e seus anexos.

Prazo de entrega:

Validade da Proposta:

Garantia:

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPFn.°

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DO LICITANTE], como representante devidamente

constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO LICITANTE] doravante denominado [Licitante], em

atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico n.° Oxx/2019, declara, sob as penas da lei, em

especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.° Oxx/2019, por qualquer meio ou

por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer

outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.° Oxx/2019, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.° Oxx/2019 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a

ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n.° Oxx/2019 antes

da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,

discutido com ou recebido de qualquer integrante da DPE/AM antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPFn.°

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

E-mail: licilacaoOJdefensoria.am.aov.br
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa (razão social da empresa), CNPJ N°

juntamente com o Responsável Técnico (nome do responsável técnico),

identidade N° , CREA N° , declara, para fins de participação no

Pregão Eletrônico N° , visando à contratação de empresa especializada na

Prestação de Serviços para adaptação da nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas, localizada na Avenida André Araújo, 679 - Aleixo - Manaus/AM, que está ciente, na presente

data de todas as condições estabelecidas no edital e Projeto Básico, em que serão executados os serviços

na Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

Estado-UF, (dia) de (mês) de (ano).

(Assinatura do Responsável Técnico da empresa)

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO

DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa , sob o CNPJ N° declara para

fins de participação do Pregão Eletrônico N° , referente à contratação de empresa especializada

na Prestação de Serviços para adaptação da nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas, localizada na Avenida André Araújo, 679 - Aleixo - Manaus/AM, que absteve de vistoriar a

unidade da DPE/AM, se responsabilizando por todas as consequências deste ato. Ciente, que não serão

admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços prestados e de

dificuldades técnicas não previstas.

Estado-UF, (dia) de (mês) de (ano)

(Assinatura do Responsável Técnico da empresa)

(Nome do Responsável Técnico da Empresa)

(Nome da Empresa)

(Endereço da Empresa)

(Telefone para contato)

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

E-mail: licitacao(a?defensoria.am.aov.br
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA DE INEXISTÊNCIA DE
IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIO MENOR

(nome da empresa) , inscrito(a) no CNPJ n°.

, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.

(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n.° e

do CPF n.° , DECLARA:

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos

termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPFn.°

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

E-mail: licitacao(g)defensoria.am.gov.br
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa , CNPJ n.° , com sede em

(endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para cumprimento do

previsto no inciso VII do art. 4° da Lei n.°10.520/2002 e para os fins do PREGÃO n.° XX/2019, DECLARA

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital.

Declaro também, 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;

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

CPFn.°

PE 04/2019 Rua Maceió 307. Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.aov.br
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ANEXO VII

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO - SEFAZ/AM

(cidade), cie 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. 3° 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 contrato:

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

PE 04/2019 Rua Macej0i 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.aov.br
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com o disposto no artigo 1° do Decreto n.° 28.182, de 18 de dezembro de 2008, que

dispõe sobre o tratamento diferenciado concedido às Microempresa(s) e Empresa(s) de Pequeno Porte, nas

licitações de bens, serviços e obras na Administração Pública Estadual Direta e Indireta:

Eu_ _ : RG _ , legalmente nomeado representante da

empresa _ , CNPJ _ , e participante do Pregão Eletrônico n.° _ , na

modalidade de _ , declaro, sob as penas da lei, que, a empresa a qual represento cumpre todos

os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação como Microempresa (ou Empresa de Pequeno

Porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que, não se enquadra em nenhuma das

vedações previstas no §4° do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06.

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

E-mail: licilacaofSidefensoria,am.qov.br
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ANEXO IX

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /20...-DPE/AM

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS celebrado entre o

ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da

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, n° 307 - Bairro Nossa Senhora das

Graças, CEP: 69053-135, inscrita no CNPJ sob o n° , doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE, neste ato representado por seu Defensor Público Geral, Dr.

(nacionalidade, estado civil, profissão do titular do órgão que realiza a contratação), residente e domiciliado

nesta cidade, na (rua/avenida), n° portador da Cédula de Identidade n° - e do

CPF n° 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 n° ,

sediada nesta cidade, na , n° - inscrito no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica-CNPJ, sob o n° , neste ato representado por seu Representante Legal, o

Senhor (nome), (nacionalidade), (estado civil), domiciliado na (rua/avenida), n° ,

portador da Cédula de Identidade n° - e do CPF n° em consequência do

resultado da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico de N° /2019 - DPE/AM, cuja homologação

foi publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, edição de de

2019, às fls tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n° /20

doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o

presente TERMO DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÃO DA NOVA

SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA

AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 679 - ALEIXO - MANAUS/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E

CONDIÇÕES DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NOS TERMOS DA LEI N° 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

1.1. Por força deste Contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADAPTAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA

PE 0^/2019 Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.aov.br
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PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, conforme a proposta datada de constantes do

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

presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

2.1. O prazo de entrega e instalação do objeto desta licitação será no máximo 90 (noventa) dias

corridos, contando a partir do recebimento da nota de empenho.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

condições, e nos prazos definidos no Projeto Básico, no Contrato e na Proposta de preço.

3.2. A CONTRATADA deverá concluir os serviços de engenharia para adaptação da nova sede da

DPE/AM em até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho.

CLÁUSULA QUARTA: DAS AMOSTRAS

4.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverá instalar no edifício, sede da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contadas de sua solicitação formal, os

protótipos abaixo para análise de qualidade e do cumprimento das especificações pela equipe técnica,

devendo estar devidamente identificado com o nome do fornecedor, n° do certame, nome do fabricante e

respectivo CNPJ.

4.2. ITENS A SEREM APRESENTADOS:

Item 01 - Parede com placas de gesso acartonado (drywall)

Item 02 - Kit de porta de madeira para verniz

Item 03 - Fechadura de embutir com cilindro

Item 04 -Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos.

Item 05 -Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos.

Item 06 - Pintura com verniz poliuretano, 2 demãos.

CLÁUSULA QUINTA: DA OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais obrigações e

responsabilidades constantes do edital do pregão eletrônico n° /2019 e do Projeto Básico n° 003/2018:

a) Fornecer à CONTRATADA as informações necessárias à fiel execução do objeto deste Contrato.

b) Acompanhar e fiscalizar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, na forma prevista na Lei

n° 8.666/93, o exato cumprimento das obrigações previstas no Projeto Básico.

c) Designar, e informar à CONTRATADA, fiscal do contrato e seu substituto, mantendo tais dados atu-

alizados.

d) Exigir do uso dos equipamentos de proteção individuais necessários pelos empregados da empre-

sa contratada, sob pena de determinar a paralisação imediata dos serviços;

e) Permitir o acesso, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, verificando a conformidade da

prestação dos serviços e regular a entrega dos serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do

contrato.

PE 04/2019 Rua Macejo 307. Nossa senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135

E-mail: licitacao@defensoria.am.gov.br
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f) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

g) Anotar em registro próprio e notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais im-

perfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção e exigindo as medidas re-

paradoras devidas.

h) Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato,

i) Aplicar as penalidades previstas para o caso de não cumprimento de cláusulas contratuais pela em-

presa fornecedora dos materiais.

5.2. Caberá à contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades constantes

do edital do pregão eletrônico n° /2019 e do Projeto Básico n° 0003/2018:

a) Cumprir as exigências previstas nos itens 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 19 do Projeto Básico;

b) Deverá realizar minuciosa vistoria nos locais onde serão executados os serviços, em

conformidade a cada solicitação, a fim de que tenha conhecimento pleno das condições ambientais e

técnicas exigidas, e providenciar um projeto executivo para sua plena realização;

c) Fornecer e instalar os materiais nas condições estipuladas neste Projeto Básico;

d) Constatada qualquer irregularidade no material, bem como na instalação, deverá ser

providenciada a substituição no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da solicitação, a qual

estará sujeita às despesas decorrentes de devolução e nova entrega/instalação;

e) Caberá à empresa contratada a designação formal de um preposto para representá-la

administrativamente junto à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, durante o período de execução

dos serviços, para exercer a supervisão e controle quanto ao cumprimento dos mesmos;

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, e

previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

g) Possibilitar à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em qualquer etapa, o

acompanhamento completo dos serviços, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a sua

qualquer solicitação;

h) Quando se fizer necessário à mudança nas especificações dos materiais ou substituição de

algum material por seu equivalente por iniciativa da empresa fornecedora, esta deverá apresentar

solicitação por escrito à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, minuciosamente justificada. Entende-

se por equivalente, material ou equipamento que tem a função e o mesmo desempenho técnico. As

solicitações deverão ser feitas em tempo hábil para que não venham a prejudicar o andamento dos

serviços, como também, para não dar causa a possíveis prorrogações de prazo. À fiscalização compete

decidir a respeito da substituição;

i) Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de carácter urgente prestando os

esclarecimentos julgados necessários e ainda informar a paralisação dos serviços, apresentando razões

justificadoras a serem apreciadas pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas;

j) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da

execução dos serviços, objeto do Projeto Básico, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

k) Substituir, sempre que exigida pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas e

independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
Fone/Fax (92) 3631-0355/Cep. 69.053-135
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comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou satisfatórios à disciplina da repartição ou ao

interesse do serviço público;

l) Manter seus empregados, quando em trabalho, devidamente identificados por uniformes e

crachás da empresa, e sujeitos às normas disciplinares da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e de

segurança do trabalho;

m) Todas as despesas relativas à execução dos serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e

ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas e etc., correrão por conta da contratada;

n) Os horários de execução dos serviços ficarão a exclusivo critério da Defensoria Pública do

Estado do Amazonas, assim como a ordem e forma de execução que deverão obedecer aos critérios

estabelecidos, de modo a não interferirem no andamento dos trabalhos da Defensoria Pública do Estado do

Amazonas, podendo ser determinado que os mesmos sejam executados no período noturno, aos sábados,

domingos e/ou feriados;

o) Responder pelos danos causados diretamente à Defensoria Pública do Estado do Amazonas ou

a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando às suas custas, quando da execução dos serviços,

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela Defensoria

Pública do Estado do Amazonas;

p) Executar os serviços programados no projeto de execução, não se admitindo quaisquer

modificações sem a prévia autorização da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Os serviços

somente serão considerados executados após o término de todas as etapas, a reconstituição das partes

danificadas, se for o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas;

q) Atender às recomendações dos fabricantes, obedecer às normas regulamentares expedidas

pelos órgãos competentes e as normas da ABNT atinentes aos assuntos;

r) A empresa fornecedora deverá executar o serviço seguindo rigorosamente projeto (layout)

apresentado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sendo obrigação da empresa contratada

notificação quanto às eventuais incorreções;

s) A empresa fornecedora dos materiais deverá efetuar a limpeza dos locais afetados, removendo

todo entulho e/ou restos de materiais provenientes da execução dos serviços.

t) A empresa deverá prestar serviços nas unidades elencadas no item 7.1, do Projeto Básico.

CLÁUSULA SEXTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e de

acordo com o item 14 do Projeto Básico.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA GARANTIA DO SERVIÇO

7.1. O objeto do presente Contrato deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses concernente

aos materiais empregados e serviços executados, contados a partir da entrega definitiva das paredes em

gesso acartonado (Dry Wall), incluindo a instalação, obrigando o fornecedor a substituí-los imediatamente,

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, todo e qualquer material que apresente qualquer avaria, defeito de

fabricação ou outra circunstância que os impeçam de produzir a utilidade a que se destinam, salvo se tal

Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças
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condição, comprovadamente, decorrer pelo motivo de gasto ordinário, por abuso, por negligência ou por

mau trato.

CLÁUSULA OITAVA: DA GARANTIA CONTRATUAL

8.1. Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas,

inclusive indenização a terceiros e multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA apresentará garantia

de 5% (cinco) por cento do valor total do contrato em uma das modalidades estabelecidas no art. 56 da Lei

n° 8.666/1993, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a data da sua assinatura, prorrogáveis por igual

período, a critério da CONTRATANTE.
8.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o limite de 2% (dois

por cento).
8.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos l e

II do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993.

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

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não Adimplemento das

demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou Dolo durante a

execução do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela

CONTRATADA.

8.5. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

8.6. A garantia deverá vigorar durante todo o período de vigência contratual, mantendo-se válida

até 03 (três) meses após o término deste Contrato.

CLÁUSULA NONA: DAS PENALIDADES E SANÇÕES

9.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão aplicadas as

penalidades previstas na Leis Federais Lei n.° 8.666/93 e 10.520/2002.

9.2. Advertência por escrito:

9.2.1. Será aplicada penalidade de advertência no caso de atraso no cumprimento dos prazos

para apresentação de uma solução definitiva para o problema com solução provisória, bem como, nos

casos de atraso no encaminhamento do diagnóstico da ocorrência e comprovação da correção após a

solução definitiva do problema.

9.3. Multas, aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir estabelecidos e incidirão

sobre o valor total do contrato ou aditivo vigente:

9.3.1. 0,1% (um por cento) por dia de atraso, limitados a 10% (dez por cento), quando a

contratada não disponibilizar o serviço no início da vigência do Contrato;
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9.3.2. 5% (cinco por cento), a ser aplicada em dobro no caso de reincidência, limitada a 10% (dez

por cento), por infração a qualquer cláusula ou condição do Contrato, não especificada na alínea "a" acima

ou por inadimplemento de qualquer uma das obrigações previstas no Contrato;

9.3.3. 10% (dez por cento), no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o

instrumento de contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos para a sua celebração, nos prazos

e condições estabelecidas neste Edital, ou no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da

administração, motivado por culpa da contratada, garantida defesa prévia, independentemente das demais

sanções cabíveis.

9.4. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente.

9.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a DPE-

AM, por prazo não superior a cinco anos.

9.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos

do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, e no caso de suspensão de licitar, a

LICITANTE deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das

demais cominações legais.

9.8. A multa aplicada após regular Processo Administrativo será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

9.9. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de cinco dias úteis da notificação, à autoridade

superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada até o julgamento do pleito.

9.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou

cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.11. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à CONTRATADA o

contraditório e ampla defesa.

9.12. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente

devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. 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: DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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

12.1. 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 Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

12.2. O cessionário ficará sub-rogado em todas as responsabilidades, obrigações e direitos do

cedente.

12.3. 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.

12.4. 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

13.1. 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

Estado, do Distrito Federal e dos Municípios, ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na Lei n.°

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.

13.2. As sanções a que se refere esta cláusula serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

13.3. O prazo de suspensão do direito de participar de licitação e do impedimento para contratar não

poderá ser superior a 02 (dois) anos.

13.4. 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 QUARTA: DOS RECURSOS

14.1. Contra as decisões que tiverem aplicado penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem

efeito suspensivo:
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a) 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;

b) 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;

c) 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 Eletrônico da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: ALTERAÇÃO DE CONTRATO

15.1. O presente contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pela CONTRATANTE, ou por

acordo entre as partes, através de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93.

15.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem no objeto ora contratados, até o limite legal estabelecido no art. 65, inciso II, e

§1°e2°, da Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONTROLE

16.1. 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 Orçamentaria e da Administração Financeira.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: PUBLICAÇÃO

17.1. O CONTRATANTE obriga-se a proverás suas expensas, devendo nesta data providenciá-la,

a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias no

Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas., a contar do quinto dia útil do mês

subsequente ao da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CLÁUSULA ESSENCIAL

18.1. 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.

18.2. 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 DÉCIMA NONA: NORMAS APLICÁVEIS

19.1. 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 Projeto Básico, especialmente a Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, e a
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legislação referente aos Planos Económicos do Governo Federal que atinjam as cláusulas económicas

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.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: FORO

20.1. 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.

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 2019.

Pelo CONTRATANTE:

Pelo CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:

Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:
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