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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017

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

março de 1990, através de sua Comissão de Licitação mediante o Pregoeiro(a), designado pela Portaria nº

552/2016, torna público que realizará licitação, na modalidade  PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de

Preços, tipo MENOR PREÇO GLOBAL.  A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520/2002,

Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Estadual n. 21.178/2000, Decreto Estadual n. 24.818/2005, Lei

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

pertinente e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos. O contrato será regido pela Lei Federal

nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

1. DA SESSÃO

DATA:04/05/2017

HORA: 10:00h (horário de Brasília/DF) / 09:00h (horário de Manaus/AM)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

UASG: 926430

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica

para  prestação  de  serviços  de  limpeza  e  conservação,  com  disponibilização  de  mão  de  obra,

saneantes, materiais e produtos de limpeza e higiene e equipamentos, para atender às necessidades

das unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, conforme especificações e

condições definidas no Projeto Básico deste edital.

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

neste  instrumento  convocatório  apenas  uma estimativa  da  Administração,  podendo  esta  promover  a(s)

contratação(ões) de acordo com suas necessidades.

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

Comprasnet e as estabelecidas neste edital, prevalecerão às últimas.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será

exigida  para a formalização do contrato  ou  outro instrumento  equivalente,  consoante §2º  do art.  7º  do

Decreto nº. 7.892/13 e o art. 15 da Lei nº 8.666/93.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
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4.1. Poderão participar deste pregão os interessados que estiverem previamente 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

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

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

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

4.3. 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. 3º, §5º, do Decreto nº. 5.450/05).

4.4. Não poderão 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 nº 8.666, de

1993;

b) empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação, 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 nº 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 econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,

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

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

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 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

4.5. É vedado que as empresas licitantes concorrentes apresentem o mesmo responsável técnico, ou ainda,

o mesmo representante, para fins de Credenciamento ou Vistoria, nesta licitação, sob pena de comprometer

o caráter competitivo deste certame.

4.6. A CONTRATADA poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, apenas os serviços o descritos no

item 4.2.1.5 do projeto básico deste edital.

5. DA VISTORIA TÉCNICA

5.1. O licitante deverá apresentar a declaração de visita técnica, conforme o Anexo X do edital, assinada

pela  DPE/AM, informando que a empresa, através de representante legal pertencente ao quadro técnico
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com sua devida comprovação, tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação. 

5.2. A visita técnica deverá ser realizada em até 01 (um) dia útil antes da abertura do certame; 

5.3. A visita técnica é documento de qualificação técnica, sendo, obrigatória  a apresentação da referida

declaração assinada pela DPE/AM na fase de habilitação, visto que sua ausência é motivo de inabilitação. 

5.4. A vistoria técnica deverá ser obrigatoriamente ser agendada, no horário de 8 às 14h, pelo telefone (092)

3622-5942.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

6.1. 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  08h  às  14h,  consoante

estabelece o art. 18 do Decreto nº. 5.450/05. 

6.2. O pedido de impugnação deverá conter, de forma clara e explícita, as seguintes informações:

6.2.1. Número do pregão eletrônico impugnado;

6.2.2. Nome da Empresa impugnante;

6.2.3. Razões da impugnação;

6.2.4. Nome do signatário da impugnação;

6.2.5. Dados da empresa impugnante.

6.3.  O(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo

de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.4.  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 nº. 5.450/05.

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

6.6.  Os pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao  ato  convocatório  deverão  ser  enviados  ao  (à)

pregoeiro  (a),  em  até  3  (três)  dias  úteis anteriores  à  data  fixada  para  abertura  da  sessão  pública,

exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@defensoria.am.gov.br, conforme dispõe o art. 19. do

Decreto nº. 5.450/05.

6.7. Qualquer pedido de impugnação ou esclarecimento em relação às eventuais dúvidas na interpretação

do presente edital e seus anexos deverá ser encaminhado, exclusivamente por meio eletrônico via internet,

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

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

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

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

impugnações /esclarecimentos/avisos”.
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6.9. 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.

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

não terão efeito suspensivo.

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. Acompanha este edital a tabela de proposta de preços, item 11.5 do Projeto Básico e Anexo II do edital,

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

inclusive bancários, bem como dos preços unitários e totais.

7.2. A proponente, para elaboração de sua proposta e manutenção do Contrato, deverá considerar o piso

salarial das categorias profissionais conforme Item 11.3 do Projeto Básico sob pena de desclassificação, o

custo da remuneração dos profissionais utilizados na execução dos serviços, encargos sociais incidentes

sobre  remuneração,  vales-transporte,  vales-alimentação,  uniformes,  acessórios,  EPIs  e  ferramentas,

capacitação/treinamento, seguro de vida, custos e despesas indiretas, lucro, bem como tributos incidentes a

todas as empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra indireta, de acordo com a legislação

que  as  regem,  enfim,  os  preços  propostos  deverão  incluir  todos  os  custos  e  despesas  necessárias  a

realização do objeto deste Projeto Básico.

7.3. A licitante deverá obrigatoriamente considerar, para efeitos do valor da sua proposta, o salário base da

Convenção Coletiva de Trabalho em vigor da categoria, da seguinte forma:

7.3.1. Para a categoria, considerar a CCT 2017/2017, celebrada entre o SEEACEAM e o SEAC-AM;

7.3.2. Sobre o salário base, devem-se calcular os adicionais e demais ganhos inerentes a cada Categoria

Profissional;

7.3.3. Sobre o salário base e outros ganhos, devem-se calcular as horas extras (quando houver), inerentes

a cada Categoria Profissional;

7.3.4. Os impostos devem ser calculados pela licitante de acordo com seu regime tributário.

7.4. Deverão constar da proposta:

7.4.1. Toda a documentação exigida no Edital;

7.4.2.  A licitante deverá obrigatoriamente apresentar as Planilhas conforme modelo dos itens 11.5 e 11.9

do Projeto Básico, devidamente preenchidas e assinadas, sob pena de desclassificação;

7.4.3. As Planilhas Analíticas deverão ser apresentadas Individualizadas para cada categoria, sob pena de

desclassificação;

7.4.4.  Inclusão  de  todas  as  despesas  com  obrigações  sociais,  fiscais,  comerciais,  trabalhistas,

previdenciárias  e  securitárias,  considerando  inclusive  repousos  remunerados  e  feriados,  bem  como

despesas  administrativas/operacionais  lucro  e  tributos  incidentes  a  todas  as  empresas  prestadoras  de

serviços de locação de mão de obra indireta;

7.4.5. Indicação dos Sindicatos  de Empregados  correspondentes  às  categorias  profissionais  envolvidas

neste Projeto Básico;
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7.4.6. Cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho das categorias (homologados) pertinente

ao objeto do serviço, vigente na época e no local da licitação;

7.4.7. O percentual a ser aplicado aos Encargos Sociais é de 83,76%, fixado conforme CCT do Sindicato

dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Amazonas – SEEACEAM (empregados) e

Sindicato  das  Empresas  de  Asseio  e  Conservação  do  Estado  do  Amazonas  –  SEAC/AM  (empresas)

conforme item 11.9 do PB;

7.4.8. A elaboração por parte dos licitantes das planilhas de custos de serviços de mão de obra, referente às

despesas com tributos federais, devem estar de acordo com Acórdão 1214, publicado no Diário Oficial

da União de 22 de maio de 2013  que no item  217, diz:  “no tocante ao LDI, cumpre mencionar que as

despesas com tributos federais incorridas pelas empresas optantes pelo lucro presumido correspondem ao

percentual de 11,33%, sendo 4,8% de IR, 2,88% de CSLL, 3% de COFINS e 0,65% de PIS”,  incidentes

sobre o total da receita.

7.4.9. Deve constar ainda, sobre o total da receita, o percentual de 5% correspondente ao ISSQN, o que

gera um total de tributação de 16,33%, sendo 5%ISSQN, 4,8% de IR, 2,88% de CSLL, 3% de COFINS e

0,65% de PIS.

7.4.10. Todos  os  materiais  de  consumo  e  equipamentos  necessários  à  execução  dos  serviços  estão

relacionados no ANEXO I DO PROJETO BÁSICO - RELAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

QUE  DEVERÃO  SER  FORNECIDOS  PELA  CONTRATADA  PARA  AS  UNIDADES  DA  DPE,  os

MATERIAIS e EQUIPAMENTOS não relacionados no ANEXO I, serão de responsabilidade da DPE/AM.

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

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

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

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

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

abertura da sessão pública.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora

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

Brasília/DF.

8.2. Durante  a  sessão  pública,  a  comunicação  entre  o(a)  Pregoeiro(a)  e  os  licitantes  ocorrerá

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

8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,

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

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. (art. 13, IV do Decreto nº 5.450/05).

8.4.  Após  a abertura  do certame,  não serão  aceitos  nenhuma documentação  através de correio

eletrônico e/ou entregue no protocolo da  Defensoria Pública do Estado do Amazonas.
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9. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1.  O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,  até data e

horário  marcado  para  abertura  da  sessão,  quando  então  será  encerrada  automaticamente  a  fase  de

recebimento de propostas.

9.2.  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.

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

licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

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

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

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

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital.

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

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

estas participarão da fase de lances.

10. DA FORMULÇÃO DE LANCES

10.1. Aberta  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  classificados  poderão  encaminhar  lances  sucessivos,

exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico,  sendo  imediatamente  informados  do  horário  e  valor

consignados no registro de cada lance.

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

10.3. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor

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

10.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

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

total responsabilidade dos licitantes.

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

manifestamente inexequível.

10.7. Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico

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

realizados.

10.7.1. No caso da desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão

do  Pregão  será  suspensa  automaticamente  e  terá  reinício  somente  após  comunicação  expressa  aos

participantes no sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br

10.8.  O  encerramento  da  etapa  de  lances  será  decidido  pelo(a)  Pregoeiro(a),  que  informará,  com

antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
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10.9. Decorrido o prazo fixado pelo(a) Pregoeiro(a), o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento

iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

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

proposta do licitante mais bem classificado, conforme o art. 10, Decreto nº. 7.892/13.

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

certame em relação ao licitante mais bem classificado, conforme o art. 10, parágrafo único do Decreto nº.

7.892/13.

11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

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 mais bem 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 mais bem 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

nº 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 do contrato. (art. 42 da Lei Complementar nº.

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 nº. 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
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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  do  contrato,  ou  revogar  a

licitação.

11.5. As sociedades cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 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 nº. 123/2006.

12. DA NEGOCIAÇÃO

12.1. O(a) pregoeiro(a) 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.

12.2. A negociação será realizada através 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 classificada em primeiro lugar para fim de aceitação.

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

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

contratação.

13.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, que comprove a exiquibilidade

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

tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

13.4. 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.

13.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar a correção e/ou ajuste nas propostas de preço e planilhas para fins

de análise quanto a aceitabilidade das referidas.

13.6. Se a(s) proposta(s), não for(em) aceita(s), o(a) pregoeiro(a) examinará a(s) oferta(s) subseqüente(s),

na ordem de classificação, verificando sua(s) aceitabilidade(s).

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

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

com os preços de mercado, exceto quando devidamente justificados.

13.9. A  proposta  vencedora  ajustada  ao lance  dado na sessão do pregão,  bem como os documentos

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

duas horas contadas a partir da convocação comunicada pelo Pregoeiro aos licitantes através de chat,
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bem como pela opção CONVOCAR ANEXO do sistema Comprasnet, para recebimento e exame preliminar

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

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

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

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

cartório competente, no dia útil subsequente ao encerramento da Sessão.

13.10. 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.

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. 3º da LC nº 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 e

14.4 deverá encaminhar, por meio da opção “enviar anexo” do sistema Comprasnet, as declarações abaixo

relacionadas:

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

Pública e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº.

8.666/93, conforme o anexo VI do edital;

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

c)  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.

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

legislações pertinentes.
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14.8. Os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados em original ou por cópia

autenticada,  no prazo de 3 (três) dias  úteis,  contado da finalização da sessão pública,  à Comissão de

Licitação da DPE/AM, situada rua Maceió, nº. 307, Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, CEP.: 69053-

135.

15. DA HABILITAÇÃO

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

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

de  cópia  autenticada  por  tabelião  de  notas,  não  sendo  aceitos  “protocolos”  ou  solicitação  de

documento em substituição aos documentos requeridos neste edital.

15.2. Para fins de habilitação dos licitantes, será exigida a seguinte documentação para fins de habilitação

nesta licitação:

15.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

a) Cédula de identidade.

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

c)  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.

d) 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.

e) 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.

f) Os documentos indicados nos itens ‘b’ a ‘d’ deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da

consolidação respectiva.

15.2.2. 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, em validade.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, em

validade se  houver,  relativo  ao  domicílio  ou  sede  da  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo de  atividade  e

compatível com o objeto contratual, em validade.

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

c.1. Prova da regularidade para com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta Negativa, Estadual

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

c.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, representada pela Certidão Negativa de Débitos

- CND, emitida pelo INSS, em validade.
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c.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando a

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, admitindo-se a apresentação de

certidão emitida via INTERNET, em validade.

d) 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 nº 12.440, de 07

de julho de 2011).

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

mediante consulta on-line ao cadastro emissor respectivo.

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

de pequeno porte, lhes será assegurado o prazo de  dois dias úteis,  a  contar do momento em que o

licitante  for  declarado  vencedor,  prorrogáveis  por  igual  período,  o  requerimento  da  interessada  e  o

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento

do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

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

insuficiente para o empenho, o prazo do  item 15.2.2.2., deverá ser prorrogado por igual período, para a

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

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

15.2.2.2.2. A prorrogação do prazo previsto no item 15.2.2.2., só poderá ser concedida se requerida antes

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

15.2.2.2.2.1. O requerimento do  item 15.2.2.2.  deverá  ser  enviado por  meio de  aparelho  de fac-símile,

através  do  telefone  (92)  3631-0355  ou,  ainda,  digitalizadas  e  enviadas  pelo  e-mail:

licitacao@defensoria.am.gov.br. pelo  licitante  para  a  Comissão  de  Licitação  da  Defensoria  Pública  do

Estado do Amazonas, das 08:00 às 14:00 horas.

15.2.2.4. Para que seja concedido o prazo previsto no item 15.2.2.2., é necessária a apresentação de toda

a documentação exigida neste Edital e no projeto básico, inclusive as certidões com restrição.

15.2.3. Relativos à Qualificação Técnica:

15.2.3.1. Deverá ser desconsiderado o item 13.1 ao item 13.5.  – Qualificação Técnica do Projeto Básico,

devendo prevalecer o que versa este Edital.

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

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

compatíveis  de  natureza,  quantidades,  prazos  e  vultos,  que  permita(m)  estabelecer,  por  comparação,

proximidade  de  características  funcionais  técnicas,  dimensionais,  quantitativas  e  qualitativas,  conforme

modelo do Anexo V do Edital;

a.1.  O(s)  atestado(s)  deverá(ão)  ser  assinado(s)  pelo  titular  da  pasta  ou  pelo  responsável  do  setor

competente do órgão.

a.2.  O licitante  poderá  apresentar  tantos  atestados  de  aptidão  técnica  quanto  julgar  necessários  para

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

atestado(s)  demonstrar(em)  que  o  interessado  forneceu  anteriormente  o  objeto  solicitado  com

características equivalentes ou superiores ao especificado no Projeto Básico. 
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a.3.  A DPE/AM poderá realizar diligência na empresa vencedora e na empresa ou órgão que fornecer o

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

envolvido(s) responder(em) administrativa, civil  e penalmente pelas informações prestadas. Na diligência

poderão ser solicitados documentos tais como contratos, ordens de serviços, notas fiscais e outros que

comprovem a quantidade fornecida e especificações declaradas no atestado fornecido.

a.4. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, conforme com este Edital, tendo em

vista as características do objeto, é motivo de inabilitação, mediante decisão motivada do Pregoeiro.

15.2.4. Relativos à Qualificação Econômica Financeira:

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

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

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

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

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

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

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

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

atende ao seguinte índice financeiro:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

mediante apresentação do Balanço de Abertura;

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

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

fórmula:

ATIVO TOTAL

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

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

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

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

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

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

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

8.666/93.

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

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

expedida até 90 (noventa) dias antes da sessão de abertura desta licitação.
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b.1. Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada Certidão emitida

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

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

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

respectivo documento, no prazo referido no item b.

16. DO RECURSO

16.1. Declarado o vencedor,  o(a) pregoeiro(a) abrirá prazo, 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(is) decisão(ões) pretende recorrer e

por qual(is) motivo(s), em campo próprio do sistema. 

16.1.1.  A  falta  de  manifestação  imediata  e  motivada  do  licitante  no  prazo  estabelecido,  importará  a

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

vencedora.

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

licitante.

16.1.3. A alegação de preço inexeqüível 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.

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

próprio do sistema.

16.3 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, o recorrente

terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, pelo

sistema  eletrônico,  ficando  os  demais  licitantes,  desde  logo,  intimados  para,  querendo,  apresentar

contrarrazões  também pelo  sistema eletrônico,  em outros  três  dias  úteis,  que  começarão  a  contar  do

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

defesa de seus interesses.

16.4. Os  recursos  deverão  ser  interpostos  somente através  do  sistema  Comprasnet,  bem  como  as

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

16.5.  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.

16.6. Findo o prazo do item 10.1., o recurso será julgado pelo pregoeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

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

16.8. 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.

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

prazo de validade das propostas.

16.10. O não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso.
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16.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão

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

horário de funcionamento DPE/AM das 08h às 14h.

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese em

que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

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

do Amazonas.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Para a execução do futuro contrato, decorrente desta licitação, será exigida prestação de garantia, nos

termos da Cláusula Quinta do Termo de Contrato (Anexo XII do edital).

19. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1. A DPE/AM convocará a(s) empresa(s) a ser(em) registrada(s), que terá(ão) prazo de até  03 (três)

dias úteis, contados do recebimento da Ata de Registro de Preços, para a sua assinatura e reenvio a este

órgão, salvo motivo justificado, e devidamente aceito.

19.2. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

19.3. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como para as aquisições dela re-

sultante, o(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) manter todas as condições de habilitação, de acordo com

inciso XIII, artigo 55 da Lei nº. 8.666/93.

19.4. A partir da publicação do extrato da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado, Diário Ele-

trônico da DPE/AM, o licitante se obriga a cumprir, na sua íntegra, todas as condições estabelecidas, fican-

do sujeito, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

19.5. Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.

19.6. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade

da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que cou-

ber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

19.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela esta-

belecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as

obrigações anteriormente assumidas com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e órgãos partici-

pantes.
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19.8. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de

registro de preços para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e órgãos participantes.

19.9.  As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de

cada item registrado na ata de registro de preços para a Defensoria Pública do Estado do Amazonas e

órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

19.10. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento

pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o

contraditório,  de  eventuais  penalidades  decorrentes  do  descumprimento  de  cláusulas  contratuais,  em

relação  as  suas  próprias  contratações,  informando  as  ocorrências  a  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas.

19.11. Após a autorização da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o órgão não participante deverá

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de

Preços.

19.12. O registro do fornecedor será cancelado quando:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela DPE/AM, sem jus-

tificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da

Lei nº 10.520, de 2002.

19.13. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso for-

tuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do fornecedor.

20. DO CONTRATO

20.1. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas convocará o licitante vencedor para, no prazo máximo

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 di-

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

20.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo lici-

tante vencedor, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Defensoria Pública do Estado do Amazo-

nas.
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21. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO OU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

21.1. O objeto desta licitação deverá ser executado de acordo com as especificações e as condições, e nos

prazos definidos no Projeto Básico, na Ata de Registro de Preços e na proposta de preço.

21.2. As despesas com seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e de-

mais despesas envolvidas na prestação do serviço correrão por conta da empresa contratada.

21.3. Os serviços de limpeza, conservação e higienização deverão ser executados de forma completa e efi-

ciente,  de maneira  contínua,  sem causar prejuízo  ao andamento normal  do trabalho dos servidores  da

DPE/AM, em conformidade com o disposto nas cláusulas avençadas neste Instrumento, a legislação aplicá-

vel à espécie, em especial a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, as Normas de Segurança e Medicina do

Trabalho.

21.4. No caso de constatada divergência entre o serviço prestado com as especificações ou as condições

definidas no Projeto Básico, na Ata de Registro de Preços e/ou na proposta de preços, o licitante contratado

deverá efetuar a correção dos mesmos a partir da comunicação da recusa.

21.5. 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. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1. Caberá a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, sem prejuízo das demais obrigações e res-

ponsabilidades constantes neste edital, no Projeto Básico e na Ata de Registro de Preços:

a) Cumprir as obrigações de acordo com o item 21 do projeto básico;

b) cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de

acordo com o estabelecido neste instrumento convocatório;

c) permitir o acesso de funcionários da empresa contratada, devidamente credenciados, às dependências

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para a execução do objeto desta licitação;

d) prestar as informações e os esclarecimentos atinentes à execução do objeto desta licitação que venham

a ser solicitados pelos funcionários da empresa contratada;

e) solicitar a execução objeto desta licitação;

f) Como parâmetros para medição e verificação de resultados, a fiscalização de contrato deve, mensalmen-

te, verificar se os serviços estão sendo prestados de forma eficiente e se a contratada está obedecendo ao

estabelecido neste edital e em seus eventuais aditamentos, bem como às disposições legais e regulamenta-

res pertinentes;

g) comunicar qualquer irregularidade ou ilegalidade encontrada na execução do objeto desta licitação.

22.2. Caberá à empresa licitante contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades

constantes neste edital, no Projeto Básico e na Ata de Registro de Preços:

a) Cumprir as obrigações de acordo com o item 20 do projeto básico;
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b) prestar os serviços com padrão de qualidade observando rigorosamente as disposições da legislação tra-

balhista, CLT e as exigências contratuais.

c) manter preposto para representá-lo durante a execução do contrato; 

d) responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto

esta licitação, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, va-

les refeição, vales transporte e outras que por ventura sejam estabelecidas em convenções ou acordos co-

letivos, bem como as criadas e exigidas pelo Poder Público;

e) ser responsável pelos danos causados a Defensoria Pública do Estado do Amazonas ou a terceiros, de-

correntes de sua culpa ou dolo quando da execução do objeto desta licitação, não excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade em virtude da fiscalização ou do acompanhamento pela contratante;

f) solicitar a repactuação do contrato sempre que houver variação do equilíbrio econômico-financeiro, ofere-

cendo para tanto os elementos e justificativas que fundamentem o pedido;

g) comunicar por escrito a Defensoria Pública do Estado do Amazonas qualquer anormalidade na execução

do objeto desta licitação;

h) observar as normas legais de segurança a que está sujeita a execução do objeto desta licitação;

i) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação.

23. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

23.1. À empresa licitante contratada caberá, ainda:

a) assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legis-

lação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados

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

b) assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

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

durante a execução do objeto desta licitação, ainda que acontecidos nas dependências da Defensoria Públi-

ca do Estado do Amazonas;

c) assumir todos os encargos de demanda trabalhista, cível ou penal, relacionados a esse processo licitató-

rio e respectivo contrato;

d) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta

licitação.

24. DO PAGAMENTO

24.1. O pagamento será efetuado de acordo com o efetivo fornecimento, na forma da lei e conforme item 22

do Projeto Básico.

25. DA RESCISÃO DO CONTRATO
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25.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências previstas nes-

te instrumento e na legislação pertinente à matéria.

25.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos neste instrumento e seus

anexos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas, especificações, condições ou prazos previstos neste instrumento e

seus anexos;

III - a lentidão do seu cumprimento que impossibilite a conclusão do fornecimento do serviço nos prazos

estipulados;

IV - o atraso injustificado no início do fornecimento;

V - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a

contratação, assim como as de seus superiores;

VI - o cometimento reiterado de faltas no fornecimento do objeto;

VII - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

VIII - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

IX  -  a  alteração  social  ou  a  modificação  da  finalidade  ou  da  estrutura  da  empresa,  que  prejudique  o

fornecimento do objeto;

X - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela

autoridade competente e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XI - a supressão da contratação, por parte da Administração, acarretando modificação do valor inicial do

contrato além dos limites estabelecidos na legislação vigente;

XII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do

contrato.

XIII - descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das sanções

penais cabíveis;

XIV - outras ocorrências previstas na legislação pertinente à matéria.

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

contraditório e a ampla defesa.

25.4. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos na legislação pertinente;

II  -  amigável,  por  acordo entre  as  partes,  reduzida  a  termo no processo da  licitação,  desde que haja

conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação.

25.4.1. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada

da autoridade competente.

25.4.2. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XI a XIII do  item 25.2, sem que haja culpa do

contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, nos termos

da lei.
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25.5. A rescisão contratual  observará  a legislação pertinente  e  em especial  a  Lei  nº.  8.666/93 e suas

alterações.

26. DA INEXECUÇÃO

26.1. Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  assumidas e  pela  verificação  de quaisquer

situações previstas nos artigos 77 e 78, incisos I a XI e XVIII da Lei n.º 8.666/93, a Administração poderá,

resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as sanções previstas na cláusula subsequente.

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

27.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro de

preços, deixar de entregar documentação exigida no edital e seus 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 União,  Estados,  Distrito  Federal  ou

Municípios e, será descredenciado no Sicaf, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo de multa de até

10% (dez por cento) do valor  estimado para a contratação ou do valor  contratado,  conforme o caso, e

demais cominações legais.

27.2. O atraso injustificado  na execução do contrato  sujeitará  o  contratado  à  multa,  de  acordo com o

estabelecido Ata de Registro de Preços.

27.3. As multas poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido pela Defensoria Pública do

Estado do Amazonas ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

27.4. Serão aplicados subsidiariamente ao previsto no item 27.1, pela inexecução total ou parcial da Ata de

Registro de Preços, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa, graduável conforme a gravidade da infração;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo

prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a penalidade.

27.5. A aplicação das sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior e a prevista no item 27.1

poderão ser aplicadas juntamente com a sanção prevista na alínea “b” do item anterior.

27.6. O não comparecimento do licitante vencedor para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo

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

sanções estabelecidas neste edital.
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27.7. 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 nº 28, de 03 de junho de 2014 – Conselho

Superior da Defensoria Pública do Amazonas – CSDPE/AM.

27.7.1.  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.

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

de Fornecedores (SICAF).

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

28.1. 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.

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

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

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa.

28.4.  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.

28.7. 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 8 às 14 horas,  salvo

expressa disposição em contrário.

28.8.  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.

28.8.1. 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.

28.8.2.  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.

PE 01/2017



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

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

                   Página 21 de 71

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.  001273  /2016 

28.9. 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.

28.10.  O(a) Pregoeiro(a), 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.

28.11. O(a)  Pregoeiro(a)  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.

28.12. As  normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor  da ampliação da

disputa,  respeitada  a  igualdade  de  oportunidade  entre  os  licitantes  e  desde  que  não  comprometam  o

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

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

observância  da  legislação  vigente,  em  especial  a  Lei  nº.  10.520/02,  o  Decreto  nº.  5.450/05,  a  Lei

Complementar  nº.  123/06,  o  Decreto  do  Estado  do  Amazonas  nº.  28.182/08,  no  que  couber,  e

subsidiariamente as normas constantes na Lei nº. 8.666/93, com as devidas alterações.

29. DOS ANEXOS 

29.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

a) Projeto Básico – Anexo I;

b) Tabela da proposta de preços – Anexo II;

c) Planilha de Custo e formação de preços – Anexo III;

d) Modelo de declaração de elaboração independente de proposta – Anexo IV;

e) Modelo de atestado de aptidão técnica – Anexo V;

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

Pública e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF e no inciso XVIII do art. 78 da Lei nº.

8.666/93 – Anexo VI;

g) Modelo de Declaração Complementares de Habilitação – Anexo VII;

h) Modelo de Solicitação de Cadastramento – SEFAZ/AM – Anexo VIII;

e) Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo IX;

f) Modelo de Declaração de Visita Técnica – Anexo X;

g) Minuta da Ata de Registro de Preços – Anexo XI;

h) Minuta do Termo de Contrato – Anexo XII.

30. DO FORO
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30.1. 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 2017.

___________________________________________
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior
Ordenador de Despesas

___________________________________________
Manuela Cantanhede Veiga Antunes
Presidente da Comissão de Licitação
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO Nº. 002/2016

PROC. 001273/2016

OBJETO:

Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica

para prestação de serviços de limpeza e conservação,

com  disponibilização  de  mão  de  obra,  saneantes,

materiais  e  produtos  de  limpeza  e  higiene  e

equipamentos,  para  atender  às  necessidades  das

unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

– DPE/AM, pelo período de 12 (doze) meses. 

Manaus/2016
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1. DADOS CADASTRAIS:

PROPONENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – DPE/AM, ATRAVÉS DO

FUNDO ESPECIAL  DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNDPAM

CNPJ Nº: 19.439.861/0001-07

ENDEREÇO: RUA MACEIÓ, 307, N. SRA. DAS GRAÇAS

CIDADE: MANAUS UF: AM CEP: 69053-135

TELEFONE: (92) 3233-4682

2. OBJETO:

O presente Projeto Básico tem por objeto parametrizar o registro de preços para contratação pela proposta

mais  vantajosa,  de  pessoa  jurídica  para  Prestação  de  Serviços  de  Limpeza  e  Conservação,  com

disponibilização de mão de obra, saneantes, materiais e produtos de limpeza e higiene e equipamentos,

para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM.

2.1 Quadro descrição e quantitativo das categorias profissionais:

1 Agente de Limpeza 20
2 Encarregado de Serviços 1
3 Líder de Serviços 1

Total 22

3. JUSTIFICATIVA:

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM deve manter as instalações de suas unidades

adequadas  aos  níveis  de  higiene  e  conservação  necessárias  ao  atendimento  dos  assistidos  e  da

coletividade em geral.

Os serviços de limpeza e conservação são serviços de natureza contínua,  cuja paralisação ocasionaria

grandes transtornos ao desempenho das atividades realizadas em todas as Unidades da DPE/AM, no que

tange  à  manutenção  de  um  ambiente  limpo  e  salubre  para  os  Defensores,  servidores,  assistidos  e

comunidade em geral, que frequentam as instalações deste Órgão Público.

Por  se  tratar  de  serviços  que  constituem  atividades  essenciais  para  garantir  uma  boa  apresentação,

conservação e limpeza das unidades DPE/AM, bem como o favorecimento para o bom andamento dos

trabalhos  desempenhados  no  seio  desta  e  em  suas  unidades  no  Estado,  torna-se  imprescindível  a

contratação de empresa especializada na prestação deste tipo de serviço, conforme discriminado no projeto

básico.

Desse modo, a previsão dos quantitativos a serem contratados toma por base as necessidades da institui-

ção em suas unidades e as experiências anteriores com contratos do mesmo objeto, nos últimos 04 (quatro)

anos.

Porém,  é  imprescindível  considerar  que  o  processo  licitatório  em  tela  visa  tanto  ao  suprimento  das

necessidades  atuais  da  DPE/AM  quanto  daquelas  já  programadas  para  curto  prazo,  o  que  importa

considerar a mudança da Sede da Defensoria Pública e de unidades, assim como o aumento da demanda e

criação de novas unidades. Isso porque a Defensoria Pública vem fortalecendo e ampliando, à cada ano,

sua atuação na Capital do Estado do Amazonas, o que importa no crescimento dos núcleos atualmente
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existentes, com a prestação do serviço através do incremento da atividade para aumento da quantidade e

qualidade de atendimentos, quanto também na criação de novas unidades na Capital.

Por este motivo, houve a necessidade de que o presente certame fosse realizado através do Sistema de

Registro de Preços, o que possibilita, diante das projeções de aumento da demanda, as quais só poderão

ser concretizadas para fins de contratação após real e definitiva implantação de novos núcleos e da nova

sede da DPE/AM, adequação do contrato às futuras necessidades.

Os serviços, ora solicitados, destinam-se à realização de atividades meio, acessórias, ou complementares

aos assuntos que constituem a área administrativa do órgão,  cujo cargo e ou  atividades  mencionadas

existem como Auxiliar  de  Serviços  Gerais  no  âmbito  da  DPE/AM,  porém, este cargo está  em fase de

extinção, conforme determina a Lei nº 4.077/14, que institui o quadro de servidores auxiliares da Defensoria

Pública do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações e dá outras

providências.

Pelo exposto, faz-se necessária a contratação pelo período de 12 (doze) meses, dos serviços de limpeza e

conservação nas unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM, para que não haja

descontinuidade dos serviços.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

JORNADA DE TRABALHO CONFORME A CATEGORIA PROFISSIONAL.

Item Categoria Profissional Unidade Especificação

1 Agente de Limpeza Homem
Jornada:  08 (oito) horas diárias, 44 (quarenta
e quatro) horas semanais ou conforme horário
estabelecido pelo Órgão.

2 Encarregado de Serviços Homem
Jornada:  08 (oito) horas diárias, 44 (quarenta
e quatro) horas semanais ou conforme horário
estabelecido pelo Órgão.

3 Líder de Serviços Homem
Jornada:  08 (oito) horas diárias, 44 (quarenta
e quatro) horas semanais ou conforme horário
estabelecido pelo Órgão.

4.1 Os serviços de limpeza e conservação serão prestados nas Unidades da DPE/AM conforme categorias,

quantitativos e locais descriminados conforme item 6.

4.2 Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência:

4.2.1 ÁREAS INTERNAS 

4.2.1.1 Diariamente, uma vez quando não explicitado: 

4.2.1.1.1  remover  com pano úmido o pó das mesas, armários,  arquivos,  prateleiras,  persianas,  peitoris,

caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de

incêndios etc.; 

4.2.1.1.2 lavagem dos cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum; 

4.2.1.1.3 remoção de capachos e tapetes, procedendo a limpeza e aspirando o pó; 

4.2.1.1.4 aspiração de pó em todo o piso acarpetado; 

4.2.1.1.5 lavagem das bacias, assentos e pias dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes,

duas vezes ao dia; 
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4.2.1.1.6 varrição e remoção de manchas e lustração dos pisos encerados de madeira; 

4.2.1.1.7 varrição, remoção com pano úmido do pó de todos os pisos vinílicos, de mármores, cerâmicas, de

marmorite e emborrachados, lances de escadas etc., inclusive dos passeios adjacentes aos prédios; 

4.2.1.1.8 passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as

refeições;

4.2.1.1.9 varrição dos pisos e passeios cimentados; 

4.2.1.1.10 limpeza com saneantes domissanitários dos pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas,

duas vezes ao dia; 

4.2.1.1.11 abastecer  ininterruptamente  com  papel  toalha,  papel  higiênico,  sabonete  líquido  e  pedras

sanitárias todas as dependências sanitárias; 

4.2.1.1.12 remoção do pó dos telefones com uso de flanela e produtos adequados; 

4.2.1.1.13 limpar os elevadores com produtos adequados; 

4.2.1.1.14 remoção do lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em saco plástico e removendo-o para local

indicado pelo CONTRATANTE; 

4.2.1.1.15 coleta  seletiva  do  papel  para  reciclagem,  quando  couber,  conforme  orientações  da

CONTRATANTE; 

4.2.1.1.16 limpeza dos corrimões; 

4.2.1.1.17 suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pelo CONTRATANTE; 

4.2.1.1.18 limpeza de caráter eventual  e de atendimento extraordinário e imediato, sempre que se fizer

necessário; 

4.2.1.1.19 execução dos demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

4.2.1.2 Semanalmente: 

4.2.1.2.1 limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos; 

4.2.1.2.2 limpeza das divisórias e portas revestidas de fórmica, com produtos adequados; 

4.2.1.2.3 limpeza  de  portas,  barras  e  batentes  pintados  à  óleo  ou  verniz  sintético,  utilizando  produtos

neutros; 

4.2.1.2.4 limpeza das forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas, com produtos apropriados; 

4.2.1.2.5 lavagem das calçadas em volta dos prédios; 

4.2.1.2.6 limpeza dos espelhos com pano umedecido em álcool; 

4.2.1.2.7 remoção do pó e resíduos, com pano úmido dos quadros em   geral; 

4.2.1.2.8 lavagem interna e externa das janelas com vidraças, caixilhos, portas de vidros e vidros em geral

impermeáveis; 

4.2.1.2.9 lavagem dos balcões e dos pisos vinílicos, de mármores, cerâmicas, de marmorite e cimentados,

com detergente, enceramento e lustração com enceradeira; 

4.2.1.2.10 limpeza e polimento de todos os metais como: válvulas, registros, sifões, fechaduras etc.; 

4.2.1.2.11 limpeza de ralos e sifões de pias;

4.2.1.2.12 limpeza dos telefones com pano úmido com saneantes domissanitários; 

4.2.1.2.13 execução dos demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

4.2.1.3 Quinzenalmente: 
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4.2.1.3.1 limpeza geral de todos os móveis, poltronas, sofás, cadeiras etc.; 

4.2.1.3.2 polimento de todos os móveis, com produtos adequados; 

4.2.1.3.3 limpeza de todos os vidros (face interna/externa), de conformidade com as normas de segurança

do trabalho, aplicando-lhes antiembaçantes; 

4.2.1.3.4 execução dos demais serviços considerados a frequência quinzenal. 

4.2.1.4 Mensalmente: 

4.2.1.4.1 limpeza de todas as luminárias, lustres, aparelhos florescentes; 

4.2.1.4.2 limpeza dos forros, paredes, portas e rodapés; 

4.2.1.4.3 limpeza das cortinas, com utilização de equipamentos e acessórios adequados; 

4.2.1.4.4 limpeza de persianas com produtos adequados; 

4.2.1.4.5 limpar, engraxar e lubrificar as portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro "de malha,

enrolar, pantográfica, correr" etc.; 

4.2.1.4.6 lavagem de todas as paredes internas laváveis e dos azulejos das dependências sanitárias; 

4.2.1.4.7 remover manchas de paredes; 

4.2.1.4.8 enceramento de todos os móveis enceráveis; 

4.2.1.4.9 proceder uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês; 

4.2.1.4.10 execução dos demais serviços considerados a frequência mensal. 

4.2.1.5 Anualmente: 

4.2.1.5.1 lavagem das áreas acarpetadas; 

4.2.1.5.2 aspirar o pó e limpar as calhas e luminárias; 

4.2.1.5.3 lavagem  das  paredes  externas  de  tijolo  aparente  com utilização  de  equipamento  e  produtos

adequados; 

4.2.1.5.4 lavagem pelo menos duas vezes por ano, das caixas d’água do prédio, remover a lama depositada

e desinfetá-las.

4.2.2 ÁREAS EXTERNAS 

4.2.2.1 Diariamente, uma vez quando não explicitado:

4.2.2.1.1 remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

4.2.2.1.2 varrição das áreas pavimentadas e de terra; 

4.2.2.1.3 retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os

para local indicado pela CONTRATANTE; 

4.2.2.1.4 catação de papéis e detritos; 

4.2.2.1.5 recolhimento de papéis e detritos das lixeiras fixas; 

4.2.2.1.6 deposição do material orgânico, (folhas em torno das árvores plantadas nos estacionamentos em

local indicado pelo CONTRATANTE); 

4.2.2.1.7 coleta  do  lixo  (papéis  e  detritos)  das  lixeiras  fixas,  removendo-os  para  local  indicado  pelo

CONTRATANTE; 

4.2.2.1.8 coleta  seletiva  do  papel  para  reciclagem,  quando  couber,  conforme  orientações  da

CONTRATANTE; 
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4.2.2.1.9 executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

4.2.2.2 Mensalmente: 

4.2.2.2.1 lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/estacionamento; 

4.2.2.2.2 proceder a capina e roçagem, retirar de toda a área externa plantas desnecessárias, cortar gramas

e podar árvores que estejam impedindo passagem de pessoas.

4.2.3 ESQUADRIAS EXTERNAS 

4.2.3.1 Quinzenalmente, uma vez; 

4.2.3.1.1 limpar todos os vidros (face interna/externa) aplicando-lhes produtos antiembaçantes;

4.2.3.1.2  considera-se esquadria externa aquela cuja limpeza não demanda a utilização de equipamentos

especiais EPIs.

4.3 A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente à mão de obra colocada à disposição da DPE/AM,

uniformes, EPIs e seus complementos quando necessário.

4.4 A estimativa de materiais de consumo e utensílios de limpeza inclusive os saneantes domissanitários e

equipamentos,  são  os  discriminados  no  Anexo  I  e  foi  quantificada  com  base  em  levantamentos  dos

relatórios de acompanhamento de consumo, sendo que os quantitativos, poderão sofrer oscilações para

mais ou para menos nos seus itens durante a vigência do contrato.

4.4.1 Os materiais de limpeza e de higiene a serem utilizados nas dependências das Unidades da DPE/AM

serão fornecidos mensalmente pela Contratada e entregues no Almoxarifado da Sede da DPE/AM  ficando

a DPE/AM encarregada da distribuição.

4.5 Saneantes  domissanitários  são  os  materiais  destinados  à  higienização,  desinfecção  domiciliar,  em

ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo: 

4.5.1 DESINFETANTES: destinados a destruir indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando

aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

4.5.2 DETERGENTES: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicação

de uso doméstico; 

4.5.3 MATERIAL DE HIGIENE: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido. 

4.5.4 São  equiparados  aos  produtos  domissanitários  os  detergentes  e  desinfetantes  e  respectivos

congêneres, destinados à aplicação em objetos inaminados e em ambientes e condições no concernente ao

registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.

5.         ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE

Item Tipo de Área
Índice de Produtividade

(Diário)

1
Interna

(Pisos frios/acarpetados; almoxarifado;
esquadrias face interna)

600m²

2
Externa

(Pisos pavimentados contíguos à
edificação/áreas verdes)

1.200m²

PE 01/2017



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

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

                   Página 29 de 71

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.  001273  /2016 

5.1 A área para limpeza de esquadrias foi considerada junto com a área para limpeza de área interna, ape-

sar de terem índices de produtividade diferentes, em virtude da frequência de execução do serviço de limpe-

za de esquadrias ser apenas quinzenal;

5.2 Considerando que a IN 02/2008 – MPOG (e suas alterações posteriores), indica apenas o limite mínimo

de produtividade aceitável, não mencionando nada a respeito do limite máximo, considerou-se como limite

máximo utilizado para a definição de números de agentes necessários:

• um limite máximo de 30% do índice mínimo de produtividade para área interna;

• um limite máximo de 40% do índice mínimo de produtividade para área externa.

6. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°2.271, de 1997, consti-

tuindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência le-

gal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

6.2 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Admi-

nistração contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordina-

ção direta.

7. DISTRIBUIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO:

A distribuição dos postos de trabalho nas unidades da DPE/AM, localizadas na cidade de Manaus, ficará a

cargo da Administração de acordo com as necessidades da instituição, conforme quadro abaixo, podendo

ocorrer  mudanças  de  endereço  e  superveniência  de  novas  unidades,  as  quais  serão  formalmente

informadas à contratada.

Unidade/Núcleo Endereço Periodicidade
Metragem Total

(m²)

Escola Superior da Defensoria
Rua 24 de Maio, n. 321, Cen-
tro.

Diário 883,54

Casa da Cidadania Leste Av. Autaz Mirim, 288, Tancre-
do Neves, Shopping Cidade 
Leste.

Diário 585,96
5ª Def. de Atend. Inicial de Família

9ª Def. de Atend. Inicial de Família

Av. Arq. José Henrique Bento 
Rodrigues, nº 3760, Monte 
das Oliveiras. Shopping Via 
Norte

Diário 157,70

Núcleo das Def. Forenses de Família
Av. Jornal. Umberto Caldera-
ro Filho, s/nº(Fórum Henoch 
Reis) 5° and.,   Adrianópolis

Diário 68,66

Núcleo das Def. Forenses Cíveis e Ido-
so

Rua Fortaleza, nº 455B - Bair-
ro Adrianópolis

Diário 1.336,40

Casa da Cidadania
Rua 2, Casa 7, Conjunto Ce-
letramazon - Bairro Adrianó-
polis

Diário 1.789,58

Núcleo Criminal
Av. Humberto Calderaro Fi-
lho, Nº 210 - Adrianópolis

Diário 908,28

Infância e Juventude Cível
Rua Francisco José Furtado - 
Nº 02 - São Francisco

Diário 489,88

Sede da Defensoria Pública
Rua Maceió, nº 305, Nossa 
Srª das Graças.

Diário 2.082,00
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Sede da Defensoria Pública
Rua Maceió, nº 307, Nossa 
Srª das Graças.

Diário 1.357,90

TOTAL: 9.659,90

8.          UNIFORMES 

A contratada deverá fornecer, gratuitamente, uniformes compatíveis com as funções desempenhadas para

os funcionários,  nas quantidades  necessárias  para  a  conservação  e  higiene dos  mesmos,  trocando-os

quando necessário, sem nenhum ônus adicional para os contratados e nem para a DPE/AM, sob pena de

aplicação de multas e penalidades prevista em lei.

O número mínimo de uniformes completos a serem fornecidos é de 02 (dois) uniformes completos a cada

06 (seis) meses, considerando o uso normal dos mesmos, compreendendo:

1. 2 calças compridas, tipo brim com elástico em todo o coz;

2. 2 camisas manga curta, tipo malha fresca com nome da empresa impresso;

3. 2 pares de calçado.

9.           DOS EPI’s

ITEM TIPO DE EQUIPAMENTO UNID. QUANTIDADE MÉDIA

1 LUVAS DE LÁTEX NATURAL PAR 48
2 TOUCA DESCARTÁVEL PCT. 100 UNID. PCT 12
3 ÓCULOS DE PROTEÇÃO UNID 12
4 BOTA EM COURO S/ BIQUEIRA PAR 48
5 BOTA DE PVC PAR 48
6 MASCARA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNID. CX. 6
7 LUVAS PARA PROCEDIMENTOS CX. 12
8 CINTA ERGONOMICA UNID 24

Obs: Os EPI´s devem ser cotados para todas as Categorias

10.           REQUISITOS E COMPETÊNCIAS

A CONTRATADA deverá integrar seu quadro, sob sua inteira responsabilidade, os profissionais a serem

alocados  nos  postos  de  trabalho,  mediante  seleção  precedida  por  exames  específicos,  realizados  por

profissionais habilitados, observando as seguintes condições:

- Ter idade mínima de 18 anos;

- Estar quite com as obrigações eleitorais;

- Ter aptidão física e mental para exercício de suas atribuições;

- Apresentar  certidão negativa dos setores de distribuições dos foros criminais  dos lugares que tenham

residido nos últimos 05 (cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual;

-  Apresentar  folha de antecedentes  negativos da Polícia  Federal  e da  Polícia  dos Estados  onde tenha

residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida no máximo há 06 (seis) meses.

11.           DA PROPOSTA COMERCIAL
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11.1 A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel timbrado da Empresa (ou com carimbo ofici-

al), sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar paginadas, rubricadas e a última assina-

da pelo seu representante legal. Deverá conter a razão social e número do CNPJ da Empresa, o endereço,

o número da conta bancária, agência e nome do banco.

11.2 A proponente, para elaboração de sua proposta e manutenção do Contrato, deverá considerar o piso

salarial das categorias profissionais conforme Item 11.3 do PB sob pena de desclassificação, o custo da re-

muneração dos profissionais utilizados na execução dos serviços, encargos sociais incidentes sobre remu-

neração, vales-transporte, vales-alimentação, uniformes, acessórios, EPIs e ferramentas, capacitação/trei-

namento, seguro de vida, custos e despesas indiretas, lucro, bem como tributos incidentes a todas as em-

presas prestadoras de serviços de locação de mão de obra indireta, de acordo com a legislação que as re-

gem, enfim, os preços propostos deverão incluir todos os custos e despesas necessárias a realização do

objeto deste PB.

11.3 A licitante deverá obrigatoriamente considerar, para efeitos do valor da sua proposta, o salário base da

Convenção Coletiva de Trabalho em vigor da categoria, da seguinte forma:

11.3.1 Para a categoria, considerar a CCT 2017/2017, celebrada entre o SEEACEAM e o SEAC-AM;

11.3.2 Sobre o salário base, devem-se calcular os adicionais e demais ganhos inerentes a cada Categoria

Profissional;

11.3.3 Sobre o salário base e outros ganhos, devem-se calcular as horas extras (quando houver), inerentes

a cada Categoria Profissional;

11.3.4 Os impostos devem ser calculados pela licitante de acordo com seu regime tributário.

11.4 Deverão constar da proposta:

11.4.1 Toda a documentação exigida no Edital;

11.4.2 A licitante deverá obrigatoriamente apresentar as Planilhas conforme Modelo dos itens 11.5 e 11.9 do

PB, devidamente preenchidas e assinadas, sob pena de desclassificação;

11.4.3 As Planilhas Analíticas deverão ser apresentadas Individualizadas para cada categoria, sob pena de

desclassificação;

11.4.4 Inclusão de todas as despesas com obrigações sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciá-

rias e securitárias, considerando inclusive repousos remunerados e feriados, bem como despesas adminis-

trativas/operacionais lucro e tributos incidentes a todas as empresas prestadoras de serviços de locação de

mão de obra indireta;

11.4.5  Indicação dos Sindicatos  de Empregados correspondentes às categorias  profissionais  envolvidas

neste Projeto Básico;

11.4.6 Cópia do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho das categorias (homologados) pertinen-

te ao objeto do serviço, vigente na época e no local da licitação;

11.4.7 O percentual a ser aplicado aos Encargos Sociais é de 83,76%, fixado conforme CCT do Sindicato

dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Amazonas – SEEACEAM (empregados) e Sin-

dicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Amazonas – SEAC/AM (empresas) conforme

item 11.9 do PB;
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11.4.8 A elaboração por parte dos licitantes das planilhas de custos de serviços de mão de obra, referente

às despesas com tributos federais, devem estar de acordo com Acórdão 1214, publicado no Diário Ofici-

al da União de 22 de maio de 2013 que no item 217, diz: “no tocante ao LDI, cumpre mencionar que as

despesas com tributos federais incorridas pelas empresas optantes pelo lucro presumido correspondem ao

percentual de 11,33%, sendo 4,8% de IR, 2,88% de CSLL, 3% de COFINS e 0,65% de PIS”, incidentes so-

bre o total da receita.

11.4.9 Deve constar ainda, sobre o total da receita, o percentual de 5% correspondente ao ISSQN, o que

gera um total de tributação de 16,33%, sendo 5%ISSQN, 4,8% de IR, 2,88% de CSLL, 3% de COFINS e

0,65% de PIS.

11.4.10 Todos os materiais de consumo e equipamentos necessários à execução dos serviços estão relacio-

nados no ANEXO I - RELAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE DEVERÃO SER FORNE-

CIDOS PELA CONTRATADA PARA AS UNIDADES DA DPE, os MATERIAIS e EQUIPAMENTOS não re-

lacionados no ANEXO I, serão de responsabilidade da DPE/AM.

11.5  PLANILHA DE CUSTOS CONSOLIDADA

Tabela de Proposta de Preços

PLANILHA DE PREÇOS – Base para julgamento Em R$

Mão de obra Insumos (3) Demais Componentes (4)

  
   

  Q
u

an
ti

d
a

d
e

Preço por Categoria

CCT/17 CCT/17 CCT/17 Preço

Item
Categoria

Profissional

Total Encargos Materiais Prog. Seguro Custos e Tributos Homem-
Mensal Anual

Salário Outros Remunera Sociais (2) Total (A) Uniforme Epi´s de Consumo Assist.Social Alimenta Transporte de Cesta de Total Despesas Lucro Total (D) Mês

Base Ganhos ção (1)  e Familiar ção Qualif. Básica vida (B) Indiretas (C) (A+B+C+D)

Equipamentos Profissional

1
Agente  de
Limpeza  20 

2
Encarregado
de Serviços 1

3
Líder  de
Serviços 1

Subtotal - Horário Normal  22 

Subtotal - Horário Extrordináriol 

 

VALOR GLOBAL 22   

11.6 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

11.7 Independentemente de declaração expressa, a apresentação da proposta implicará submissão a

todas as condições estipuladas neste PB, no Edital e seus Anexos.

11.8 A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, no prazo previsto no Edital, novas plani-

lhas de composição de custos detalhada com memória de cálculo e atualizadas de acordo com o valor do

lance vencedor ofertado.
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11.9 PLANILHA DE CUSTOS ANALÍTICA

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – DPE/AM

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

MÃO DE OBRA - (COLOCAR A CATEGORIA. EX: AGENTE DE LIMPEZA)

Remuneração Qde.  Valor em R$ 

Salário- Base

Valor da remuneração

ENCARGOS SOCIAIS

Grupo "A" %  R$ 

INSS

SESI ou SESC

SENAI OU SENAC

INCRA

SALÁRIO – EDUCAÇÃO

FGTS

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/ INSS

SEBRAE

Total %

Grupo "B" - Custos de Reposição %  R$ 

Férias Gozada

Auxílio- Doença ou Enfermidade

Auxílio- Doença mais de 15 dias

Licença Paternidade

Acidente de trabalho 

Faltas legais

Treinamento NR5

Total %

Grupo "C" - Das Verbas Indenizatórias % R$ 

1/3 Férias Constitucional

13° Salário

Aviso-Prévio Trabalhado

Total %  

Grupo "D" - Verbas Rescisórias % R$ 

Aviso Prévio Indenizado

Complemento Aviso Prévio

Reflexos 13º Salário e Férias

Indenização Compensatória

Contribuição social art. 1° Lei 110/91

Indenização adicional
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Férias Indenizadas ou Proporcionais

Adicional de Férias Indenizadas ou Proporcionais

Total %  

Grupo "E" % R$ 

Abono Pecuniário

1/3 Constitucional do Abono Pecuniário

Total %

Grupo "F" % R$ 

FGTS s/ Aviso Prévio Indenizado

Incidência de Encargos Grupo "A" s/ Aviso-Prévio Ind.

Incidência sobre Salário Maternidade

FGTS 1/12 13º Salário Indenizado

Incidência do Grupo "A" sobre Grupo B+C

Total %

Encargos Sociais 83,76%

Valor da mão de obra (Remun + Enc.Soc)

INSUMOS  R$ 

Uniforme / EPI

Alimentação (com participação de 10% do empregado)

Transporte (participação do empregado - 6% sal. base)

Assistência social e familiar (conf. Convenção Coletiva)

Programa de Qualificação Profissional

Seguro de Vida

Total dos insumos

Valor da mão de obra (Remun+Enc.+Insumos)

DEMAIS COMPONENTES %  R$ 

Despesas Administrativas

Lucro Bruto

Total dos demais componentes %

Valor Mão de Obra + Enc+Insumos + Demais Comp. 

TRIBUTOS Percentual  R$ 

ISSQN %

COFINS %

PIS %

CSLL %

IRPJ %

Total de Tributos %

Salário - Valor Mensal 
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Valor Mensal  x  QUANTIDADE       

(Mão de obra + Insumos + Demais Componentes + Tributos)

TOTAL DO CUSTO GLOBAL / ANUAL

(Mão de obra + Insumos + Demais Componentes + Tributos)

12.           DA EXECUÇÃO DE HORAS EXTRAS

12.1 De acordo com Art. 61 da CLT, "Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho ex-

ceder do limite geral ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à re-

alização ou conclusão inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto”.

12.2 A quantidade de horas extras a ser paga deverá ser apurada de acordo com aquelas efetivamente rea-

lizadas e as mesmas serão adicionadas na execução dos serviços contratados, respeitado o limite previsto

na legislação trabalhista;

12.3 Considerando a impossibilidade de prever quantitativos em horas extras, os licitantes não deverão in-

cluir as horas extras, essas não deverão ser computadas para base de julgamento das propostas.

13.          DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Deverão ser apresentados os documentos de habilitação:

13.1  Atestado de Aptidão Técnica,  acompanhado da respectiva  prova fiscal  (Nota Fiscal  /  Fatura) para

comprovar  a  sua  efetiva  execução,  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que

comprove a boa e regular prestação de serviços similares ao objeto do Edital e seus anexos, em condições

compatíveis de quantidades e prazos, atendendo necessariamente os requisitos estipulados no modelo do

Edital,  acompanhados da Certidão de Registro de Comprovação de Aptidão,  devidamente registrado no

CRA;

13.2 Certificado de Regularidade da Empresa licitante junto ao Conselho Regional de Administração – CRA,

através da apresentação da Certidão de Registro, conforme Resolução Normativa 390, de 30/09/2010, em

validade;

13.3 Comprovação da licitante que possui em seu quadro permanente, na data desta licitação, profissional

devidamente registrado no CRA – Conselho Regional de Administração, conforme Resolução Normativa

390, de 30/09/2010;

13.4 Certificado de Regularidade da Empresa licitante junto ao Conselho Regional de Química – CRQ, que

atuam no ramo de atividade em Higiene, Limpeza e Outros Serviços Executados em Prédios e Domicílios

pertinente ao objeto deste certame, conforme Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956;

13.5  Responsável técnico profissional da Química registrado e em dia com suas obrigações no Conselho

Regional de Química da jurisdição em que exerce suas atividades profissionais, conforme determina a Lei

nº 2.800/1956, 

13.6 Da realização da visita técnica no local dos serviços:

• O  licitante  deverá  apresentar  a  declaração  de  visita  técnica  (ANEXO  II)  Assinada  pela

DPE/AM, informando que a empresa, através de representante legal pertencente ao quadro técnico com

sua  devida  comprovação,  tomou  conhecimento  de  todas  as  informações  e  condições  locais  para  o

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação. 
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• A visita técnica deverá ser realizada em até 01 (um) dia útil antes da abertura do certame;

• A visita técnica é documento de qualificação técnica, sendo, obrigatória a apresentação da

referida declaração assinada pela  DPE/AM na fase de habilitação,  visto que sua ausência é motivo de

inabilitação.

• A  Visita  técnica  de  que  trata  este  subitem  deverá  ser  obrigatoriamente  agendada,  pelo

telefone 3622-5942.

14.           VALE ALIMENTAÇÃO.

De acordo com a CCT da categoria, o vale-alimentação terá o valor facial de R$ 12,00 (doze reais dia x 22

dias úteis  por mês).  Sobre o mesmo incidirá desconto de 5% (cinco por cento) a título de participação

financeira do trabalhador no custo direto da refeição, atendendo ao disposto no art. 4.º da Portaria n.º 3 da

Secretaria de Inspeção do Trabalho, de 1° de março de 2002.

15.          CESTA BÁSICA

Fornecimento  mensal,  sem  ônus  para  o  trabalhador,  independentemente  da  jornada  de  trabalho,  de

01(uma) cesta básica in natura, conforme termos da CCT/2017.

16.          VALE TRANSPORTE

Para a categoria deverão ser calculados 22 dias úteis x 2 (Ida e Volta mensal). 

17.           REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS.

17.1 Os preços contratados poderão ser repactuados mediante solicitação da CONTRATADA;

17.2 A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, deverá ser utilizada nas contratações

de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, desde que seja observado o interregno

mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º

do Decreto nº 2.271, de 1997:

I – a repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade disposta

no parágrafo primeiro, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não

poderá alterar o equilíbrio econômico financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da

Constituição  Federativa  do  Brasil,  sendo  assegurado  ao  prestador  receber  pagamento  mantidas  as

condições efetivas da proposta. 

II  – a repactuação poderá ser dividida em tantas  parcelas  quanto forem necessárias  em respeito ao

principio  da  anualidade  do  reajuste  dos  preços  da  contratação,  podendo  ser  realizada  em  momentos

distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,

tais  como os custos decorrentes da mão de obra e os  custos  decorrentes dos insumos necessários  à

execução do serviço. 

III – quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a

repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das

categorias envolvidas na contratação. 

IV – a repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva

deve repassar integralmente o aumento de custo da mão de obra decorrente desses instrumentos. 

17.3 O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:
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a) da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório, em relação

aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipa-

mentos necessários à execução do serviço; ou (Redação dada pela IN/MP/03/2009)

b) da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da

apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada

às datas-base destes instrumentos.

17.4 Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador

que deu ensejo à última repactuação; 

17.5 As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de demonstração

analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou

do novo acordo em convenção ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação

de custos objeto da repactuação; 

17.6  É vedada a inclusão,  por ocasião da repactuação,  de benefícios  não previstos  na proposta inicial,

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo

ou convenção coletiva;

17.7  O Órgão ou Entidade CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos

alegada pela CONTRATADA;

17.8 As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante a vigência do contrato,

serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato;

17.9  Os  novos  valores  contratuais  decorrentes  das  repactuações  terão  suas  vigências  iniciadas

observando-se o seguinte:

a) a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 

b) em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para

concessão das próximas repactuações futuras; ou

c) em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão

do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença nor-

mativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação

do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras; 

I – Os  efeitos  financeiros  da  repactuação  deverão  ocorrer  exclusivamente  para  os  itens  que  a

motivaram, e apenas em relação à diferença por ventura existente; 

II – As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a manutenção

do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.10  O prazo para solicitar a repactuação com efeitos retroativos à data-base é de 60 (sessenta) dias,

contados da homologação da convenção, acordo ou dissídio coletivo que fixar o novo salário normativo da

categoria profissional envolvida na prestação dos serviços objeto da contratação;

17.11  O pedido de repactuação apresentado pela contratada após o prazo previsto no item 13.10. não

surtirá efeitos retroativos a data-base;

17.12 Os Insumos: Uniformes, EPI`S, Material de Consumo e Equipamentos, necessários à execução dos

serviços,  serão reajustados  anualmente  pela  variação do IGP/M,  índice  editado  pela  Fundação Getúlio
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Vargas, no caso de sua extinção pelo IGP/ editado pela Fundação Getúlio Vargas ou outro a que venha

substituí-lo.

18. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

18.1 A empresa contratada deverá prestar os serviços com padrão de qualidade observando rigorosamente

as disposições da legislação trabalhista, CLT e as exigências contratuais.

18.2 Como parâmetros para medição e verificação de resultados, a fiscalização de contrato deve, mensal-

mente, verificar se os serviços estão sendo prestados de forma eficiente e se a contratada está obedecendo

ao estabelecido no instrumento convocatório e em seus eventuais aditamentos, bem como às disposições

legais e regulamentares pertinentes;

18.3 A Administração adotará os seguintes critérios para verificação dos resultados, entre outros:

• Resultados alcançados em relação ao contrato, com verificação de prazos de execução e qualidade.

• Satisfação dos servidores e demais pessoas que utilizem os serviços contratados;

• Qualidade e quantidade de materiais utilizados;

• Adequação dos serviços prestados às rotinas de execução estabelecida;

• Cumprimento de demais obrigações decorrentes do contrato.

19. DA SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, apenas os serviços objetos deste Projeto

Básico descritos no 4.2.1.5

20. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A CONTRATADA, além do fornecimento da mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e

dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza

dos prédios e demais atividades correlatas, obriga-se a:

20.1 Recrutar, em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à

perfeita execução dos serviços, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos

na legislação trabalhista, previdenciária  e fiscal,  e de quaisquer  outros decorrentes da sua condição de

empregadora;

20.2  Selecionar  e  preparar  rigorosamente  os  empregados  que irão  prestar  os  serviços,  encaminhando

elementos  portadores  de  atestados  de  boa  conduta  e  demais  referências,  tendo  funções  profissionais

legalmente registradas em suas carteiras de trabalho responsabilizar-se pelas  despesas decorrentes da

rejeição, pelo CONTRATANTE, de serviços e material, bem como pelos consequentes atrasos;

20.3 Realizar a imediata substituição de qualquer empregado que, a critério da CONTRATANTE, não esteja

habilitado à execução dos serviços nas condições  estabelecidas no presente contrato, ou em razão de

faltas, férias, descanso semanais e outros da espécie, sem nenhum ônus adicional para a CONTRATANTE;

20.4 Atender,  com a diligência possível,  as determinações da Unidade Fiscalizadora, adotando todas as

providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas;

20.5 Fornecer e distribuir aos seus empregados vales-refeição;

20.6 Anexar, ao faturamento, cópia das folhas de pagamento nominal dos funcionários correspondente ao

mês de referência, que espelharão o valor faturado, comprovando o recolhimento das contribuições sociais
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(FGTS e INSS),  correspondente  ao  mês da última competência  vencida,  bem como apresentar  a Nota

Fiscal/Fatura devidamente atestada por servidor designado, conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

20.7  Assumir a responsabilidade exclusiva de reembolsar aos cofres da Defensoria Publica do Estado do

Amazonas – DPE/AM qualquer prejuízo causado por seus funcionários durante a execução dos serviços

que porventura a CONTRATADA vier a incorrer;

20.8 Cumprir fielmente o ajuste de modo que os serviços se realizem com esmero e perfeição, executando-

os sob inteira e exclusiva responsabilidade;

20.9 Utilizar somente materiais de primeira qualidade e produtos químicos comprovadamente aprovados por

órgão governamental competente e que não sejam nocivos à saúde;

20.10  Entregar  mensalmente  à  Unidade  Fiscalizadora,  no  máximo  até  o  5º  dia  útil  de  cada  mês,  a

quantidade necessária de material para a perfeita execução dos serviços;

20.11 Manter em todos os banheiros os toalheiros abastecidos com papel toalha, saboneteiras abastecidas

com sabão líquido e papel higiênico na cor branca sem perfume;

20.12 Manter seus empregados sempre limpos e asseados, quer no aspecto de vestuário e calçado, quer

no de higiene pessoal, trajando uniformes e portando crachás, adequados para o desempenho dos serviços,

de acordo com as normas de segurança da CIPA, devendo substituir imediatamente aquele que não estiver

de acordo com estas exigências, mediante comunicação e concordância da Unidade Fiscalizadora;

20.13 Submeter à DPE/AM, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, a listagem

nominal  e qualificação completa  dos empregados  em atividade nas  dependências  da  CONTRATANTE,

mencionando os respectivos endereços residenciais e locais de trabalho, devendo qualquer alteração ou

remanejamento ser comunicado de imediato aos referidos setores;

20.14  Assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas  necessárias  ao  atendimento  de  seus

empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

20.15 Manter todos os equipamentos e utensílios relacionados no Anexo I, em perfeitas condições de uso,

devendo os danificados e os que não ofereçam segurança ou gerem alto nível de ruídos, serem substituídos

em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção,

de modo a evitar danos na rede elétrica;

20.16  Identificar  todos  os  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  de  sua  propriedade,  tais  como:

aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de

forma e não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

20.17  Entregar a cada 06 (seis) meses no mínimo 02(dois)  uniformes completos para cada empregado

colocado em serviço nos prédios administrativos da CONTRATANTE;

20.18 Manter, durante a vigência do contrato, escritório de representação em Manaus - AM, na hipótese de

não estar sediada nem possuir filial nesta Capital;

20.19 Dispor de quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços sem interrupção, seja por

motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e outro análogos;

20.20 Providenciar imediata substituição dos empregados em caráter rotineiro, nos casos de faltas, licenças,

férias e outros da espécie, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE;
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20.21  Dos empregados faltosos e não substituídos serão descontados do pagamento os dias de falta na

proporção do pagamento homem/mês de cada categoria e aplicado as penalidades pela inexecução de

cláusula contratual;

20.22 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de

segurança da CONTRATANTE;

20.23  Adotar  todos  os critérios  de  segurança,  tanto  para  os empregados  quanto  para  a execução dos

serviços em si;

20.24 Manter, durante todo o período de execução dos serviços contratados, as condições de regularidade

junto  ao  FGTS,  INSS  e  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e  Municipal,  apresentando  os  respectivos

comprovantes sempre que exigidos;

20.25 Contratar, conforme CCT, 01 (um) Líder de Serviço para contratos que tenham de 05 (cinco) até 10

(dez) funcionários e, acima de 10 (dez), deverá ser contratado 01 (um) Encarregado de Serviços.

21.  RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

21.1 Acompanhar e a fiscalizar a execução dos serviços objeto do presente Edital através de representante

da CONTRATANTE, designado pela Autoridade Superior;

21.2  A  existência  da  fiscalização  da  CONTRATANTE,  de  nenhum  modo  diminui  ou  altera  a

responsabilidade da firma CONTRATADA, na prestação dos serviços a serem executados;

21.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, no interesse dos

serviços;

21.4 É vedado ao representante da CONTRATANTE exercer poder de mando sobre os empregados da

CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis da CONTRATADA.

22.         DO PAGAMENTO

22.1 O Preço Global estimado para a prestação do serviço é de R$ a ser pago em 12 (doze) parcelas men-

sais;
22.2 O valor mensal poderá ser proporcionalmente reduzido caso a empresa CONTRATADA deixe de alocar

todas as pessoas previstas nos diferentes turnos em um determinado lapso temporal;
22.3 O pagamento será efetuado em conta bancária da licitante vencedora até o 5º (quinto) dia útil do mês

subsequente ao da prestação dos serviços, mediante comprovação de regularidade para com as Fazendas

Federal, Estadual e Municipal, com a Seguridade Social e com o FGTS, e somente após a entrega da docu-

mentação abaixo detalhada:
22.3.1 Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura dos serviços prestados;
22.3.2 A partir do segundo mês da prestação dos serviços, cópia da quitação das seguintes obrigações pa-

tronais referentes ao mês anterior:

a) Pagamento dos salários dos empregados utilizados no objeto deste Projeto Básico;

b) Guia de recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado)

relativas aos empregados envolvidos neste objeto, devendo constar, na mesma, o CNPJ da CONTRATADA, o

número, data e valor total das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se vinculam;

c) Guia de recolhimento do FGTS juntamente com a Relação de Empregados envolvidos na execução deste

instrumento;

d) Comprovantes de entrega dos vales-transporte e vales-alimentação, referente ao mês em curso.
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22.3.3 A ausência de comprovação dos itens citados nas letras a, b, c, d, acima, será causa do bloqueio do

pagamento até sua respectiva regularização, que deverá se dar dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias

ou daquele decorrente de Lei ou de acordos devidamente homologados;

22.3.4 Caso proceda a essa irregularidade por prazo superior a 30 (trinta) dias, haverá a rescisão do contra-

to;

22.4 Para efeito de desconto de eventuais faltas dos funcionários da CONTRATADA, será considerado o perí-

odo de 23 do mês anterior a 22 do mês a que se refere a prestação dos serviços;

22.5 Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, a

CONTRATADA deverá substituí-la, devendo o prazo para pagamento ser contado da data da apresentação da

nova fatura, nos termos do subitem 22.3, sem prejuízo aos empregados envolvidos na execução deste ins-

trumento;

22.6 Cada Nota Fiscal de Serviço deverá ser apresentada a DPE/AM até 05 (cinco) dias úteis antes do en-

cerramento do mês da prestação dos serviços, junto ao Protocolo do Geral. Esta unidade encaminhará o

processo à Diretoria Administrativa, que providenciará a conferência e atestação da execução dos serviços;

22.7 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou qualquer

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência;

22.8  A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos encargos supracitados autoriza a

CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, a retenção das importâncias devidas como garantia,  até a

comprovação perante a fiscalização, da quitação da divida, na forma do parágrafo primeiro, do art.31, da Lei

nº 8.212/91.

23. VIGÊNCIA:

A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ter a

sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, se conveniente para a Administração, até o limite

de 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993

e legislação pertinente, desde que:

I. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

II. A administração mantenha interesse na realização do serviço;

III. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; e

IV. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

23.1 A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;

23.2 A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo;

23.3 O prazo de início da prestação do serviço será de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, por

orientação da CONTRATANTE.

24. PENALIDADES

Pelo  descumprimento  total  ou  parcial  das  condições  previstas  na  proposta  ou  no  contrato,  a

CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem

prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.

25. FONTE DE RECURSOS:
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As  despesas  decorrentes  desta  contratação  correrão  à  conta  dos  recursos  próprios  consignados  no

orçamento  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  através  do  Fundo  Especial  da  Defensoria

Pública – FUNDPAM.

26. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

VALORES MENSAIS

PARCELA 01 02 03 04 05 06

R$

PARCELA 07 08 09 10 11 12

R$

VALOR

GLOBAL
R$ 

27. DECLARAÇÃO / ASSINATURA:

Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com Lei nº 8.666/93, de 21.06.93 e legislação

em vigor.

ASSINATURA da 
DAD – Diretoria Administrativa Adjunta

APROVAÇÃO

Manaus – AM, _____/_____/_____

_____________________________

Manaus – AM, _____/_____/_____

___________________________

SOLICITANTE/ELABORAÇÃO IDENTIFICAÇÃO

Manaus – AM, _____/_____/_____

_____________________________

PROJETO BÁSICO Nº. 002/2016

PROC. 001273/2016
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE QUE DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CON-
TRATADA PARA AS UNIDADES DA DPE

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

1 AGUA SANITARIA 1lt. UNID 140

2 ALCOOL 500ml UND 100

3 ALCOOL GEL 800ml UND 30

4 BOM AR 400ml UND 104

5 CERA INCOLOR 750ml UND 20

6 DESINFETANTE 500ml UND 150

7 DESINFETANTE LAVANDA 5lts. BB 20

8 DESODEX 30G UNID 200

9 DESODOR pinho 300ml UND 56

10 DETEFON SPRAY 300ml UND 33

11 DETERGENTE LIMPOL 500ml UND 100

12 ESCOVA PARA VASO SANITARIO UND 8

13 ESCOVINHA UND 8

14 ESPANADOR PARA TETO UND 8

15 ESPONJA DUPLA FACE UND 60

16 FLANELA BRANCA UND 80

17 FLANELA LARANJA UND 85

18 LIMPA PEDRA 5lts UND 10

19 LIMPA VIDROS 500ml UND 37

20 LIMPADOR MULTIUSO VEJA 500ml UND 101

21 LUSTRA MOVEIS 200ml UND 36

22 NAFTALINA 50g PCT 120

23 OLEO DE PEROBA UND 8

24 PALHA DE AÇO C/ 8 UNID PCT 23

25 PANO DE CHAO ALVEJADO UND 150

26 PAPEL HIGIENICO COMUM 4X30 fardo com 16 rolos FARDO 40

27 PAPEL HIG INTERFOLHADO fardo 10.000 folhas FARDO 9

28 PAPEL HIGIENICO ROLO 08X300 fardo c/ 08 rolos FARDO 6

29 PAPEL TOALHA COMUM VIT REGIA c/1250 folhas FARDO 9

30 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO fardo c/ 2000 folhas FARDO 20

31 SABAO EM BARRA 50G PCT 35

32 SABAO EM PÓ 500G PCT 45

33 SABAO LIQ PERFUMANDO 5lts BB 16

34 SELADOR 5lts BB 6

35 SABONETE liq/espuma 800ml UNID. 40

36 SACO 30lts c/10 unid. PCT 150

37 SACO 50lts c/ 10 unid. PCT 150

38 SACO 100lts c/5 unid. PCT 150
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39 SACO 200lts c/ 05 unid. PCT 200

40 SAPONÁCEO SAPÓLEO 300ml UND 90

41 REMOVEDOR 5lts UNID 7

42 ESPONJA DE FIBRA UNID 9

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.

1 ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA PROFISSIONAL UNID. 2

2 BALDE PLASTICO DE 10LTS UNID. 20

3 BALDE ESPREMEDOR CONJUNTO 10

4 MOP UMIDO UNID. 6

5 MOP PÓ UNID. 6

6 ENCERADEIRA INDUSTRIAL UNID. 6

7 ENGATE PARA MANGUEIRA UNID. 3

8 ESCADA DE LAUMINIO 7 DEGRAUS UNID. 11

9 ESPATULA UNID. 11

10 LAVA JATO UNID. 2

11 MANGUEIRA 1/2 50M UNID. 3

12 MANGUEIRA 3/4 50M UNID. 1

13 PÁ COLETA DE LIXO COM CABO UNID. 11

14 RODO 40 CM UNID. 11

15 VASSOURA NYLON GARY UNID. 11

16 VASSOURA NYLON UNID. 11
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaração de Visita Técnica

Declaramos,  para  cumprimento  do  Edital  referente  ao  procedimento  licitatório  Pregão  nº  XX/2017  –

DPE/AM, que a Empresa........................................., representada neste ato por seu representante legal, o

Sr.  (a)..............................................,  portador  do documento de identidade nº..........................,  através do

sr.  ..................,  em ....../......./2017,  visitou e tomou conhecimento de todas as informações e condições

locais para cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da licitação em questão.

Manaus-AM, ....... de ........................... de 2017.

________________________________

Representante Legal

________________________________

Quadro Técnico 

________________________________

Representante – Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM

Data da visita: EM............../.........../.................
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ANEXO III DO PROJETO BÁSICO

MODELO - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa______________________________________, CNPJ nº___________________, com sede em

___________________________________  (endereço  completo),  por  intermédio  de  seu  representante

legal, infra-assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº10.520/2002 e para os

fins  do  PREGÃO  nº  XX/2017,  DECLARA  expressamente  que  cumpre  plenamente  os  requisitos  de

habilitação exigidos no Edital.

__________________, ___ de ___________ de 2017.

____________________________________

Assinatura do representante da empresa

(nome e número da identidade)
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ANEXO IV DO PROJETO BÁSICO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 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 procedimento

licitatório nº ..., na modalidade de ..., processo nº. ..., 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 §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06.
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ANEXO II

TABELA DA PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA DE PREÇOS – Base para julgamento Em R$

Item
Categoria

Profissional

Mão de obra Insumos (3) Demais Componentes (4)

Tributos

(D)

Preço

Homem-

Mês

(A+B+C+D)   Q
u

a
n

ti
d

a
d

e

Preço por Categoria

Salário

Base

Outros

Ganhos

Total

Remunera

ção (1)

Encargos

Sociais (2)

Total

(A)

 

Uniforme Epi´s

Materiais de

Consumo

e

Equipamentos

CCT/17

Assist.Social

Familiar

Alimenta

ção
Transporte

CCT/17

Prog.

de

Qualif.

Profissional

CCT/17

Cesta

Básica

Seguro

de

vida

Total

(B)

Custos e

Despesas

Indiretas

Lucro Total

(C)

Mensal Anual

1
Agente  de
Limpeza

 20 

2
Encarregado
de Serviços

1

3
Líder  de
Serviços

1

Subtotal - Horário Normal  22 

Subtotal - Horário Extrordináriol 

VALOR GLOBAL 22   
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ANEXO III 

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS – DPE/AM

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

MÃO DE OBRA - (COLOCAR A CATEGORIA. EX: AGENTE DE LIMPEZA)

Remuneração Qde.  Valor em R$ 

Salário- Base

Valor da remuneração

ENCARGOS SOCIAIS

Grupo "A" %  R$ 

INSS

SESI ou SESC

SENAI OU SENAC

INCRA

SALÁRIO – EDUCAÇÃO

FGTS

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/ INSS

SEBRAE

Total %

Grupo "B" - Custos de Reposição %  R$ 

Férias Gozada

Auxílio- Doença ou Enfermidade

Auxílio- Doença mais de 15 dias

Licença Paternidade

Acidente de trabalho 

Faltas legais

Treinamento NR5

Total %

Grupo "C" - Das Verbas Indenizatórias % R$ 

1/3 Férias Constitucional

13° Salário

Aviso-Prévio Trabalhado

Total %  

Grupo "D" - Verbas Rescisórias % R$ 

Aviso Prévio Indenizado

Complemento Aviso Prévio
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Reflexos 13º Salário e Férias

Indenização Compensatória

Contribuição social art. 1° Lei 110/91

Indenização adicional

Férias Indenizadas ou Proporcionais

Adicional de Férias Indenizadas ou Proporcionais

Total %  

Grupo "E" % R$ 

Abono Pecuniário

1/3 Constitucional do Abono Pecuniário

Total %

Grupo "F" % R$ 

FGTS s/ Aviso Prévio Indenizado

Incidência de Encargos Grupo "A" s/ Aviso-Prévio Ind.

Incidência sobre Salário Maternidade

FGTS 1/12 13º Salário Indenizado

Incidência do Grupo "A" sobre Grupo B+C

Total %

Encargos Sociais 83,76%

Valor da mão de obra (Remun + Enc.Soc)

INSUMOS  R$ 

Uniforme / EPI

Alimentação (com participação de 10% do empregado)

Transporte (participação do empregado - 6% sal. base)

Assistência social e familiar (conf. Convenção Coletiva)

Programa de Qualificação Profissional

Seguro de Vida

Total dos insumos

Valor da mão de obra (Remun+Enc.+Insumos)

DEMAIS COMPONENTES %  R$ 

Despesas Administrativas

Lucro Bruto

Total dos demais componentes %

Valor Mão de Obra + Enc+Insumos + Demais Comp. 

TRIBUTOS Percentual  R$ 

ISSQN %

COFINS %

PIS %

CSLL %
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IRPJ %

Total de Tributos %

Salário - Valor Mensal 

Valor Mensal  x  QUANTIDADE       

(Mão de obra + Insumos + Demais Componentes + Tributos)

TOTAL DO CUSTO GLOBAL / ANUAL

(Mão de obra + Insumos + Demais Componentes + Tributos)
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ANEXO IV

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 nº. 0xx/2017, 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 nº. 0xx/2017, 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  Nº.  0xx/2017,  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 nº. 0xx/2017 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 nº. 0xx/2017 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.

Manaus, XX de XXXXX de 2017.

_________________________________________

carimbo (ou nome legível) e assinatura
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ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos  que  a  empresa  ___________________________________________,  CNPJ  n.º

__________________________,  sediada  em  _____________(endereço)__________________,  forneceu

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

Descrição do Serviço Prazo de execução Valor Global

Cidade/data

Cargo/assinatura

Dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá

constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa)

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

atestado.
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ANEXO VI

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 nº............................  e do

CPF nº ........................., DECLARA:

1) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2) 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. 7º da Constituição Federal/88.

Manaus, XX de XXXXX de 2017.

_________________________________________
carimbo (ou nome legível) e assinatura

PE 01/2017



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

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

                   Página 55 de 71

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.  001273  /2016 

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa__________________, CNPJ nº___________________, com sede em _____________

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

previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº10.520/2002 e para os fins do PREGÃO nº XX/2017, 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;

(Cidade-UF),_____ de _____________ de 2017.

________________________________________________

EMPRESA / ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

PE 01/2017



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

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

                   Página 56 de 71

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.  001273  /2016 

ANEXO VIII

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO –
SEFAZ/AM

(cidade), ____ de ______ de ______

Ao

Setor de Cadastro do SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE SECRETARIA

DA FAZENDA DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ-AM

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

CEP: 69060-000 -  MANAUS/AM

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

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE, dessa SECRETARIA DA FAZENDA

DO ESTADO DO AMAZONAS – SEFAZ.

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

listada, exigida para a efetivação do registro:

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

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

dos seguintes dados bancários:

Banco: ____________

Agência: ___________

Conta: _____________

________________________________________

Razão Social e CNPJ da empresa

Nome completo e CPF do Representante Legal
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em conformidade com o disposto no artigo 1º do Decreto nº 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 procedimento

licitatório nº ..., na modalidade de ..., processo nº. ..., 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 §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123/06.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaração de Visita Técnica

Declaramos, para cumprimento do Edital referente ao procedimento licitatório Pregão nº XX/2017 –

DPE/AM, que a Empresa........................................., representada neste ato por seu representante legal, o

Sr.  (a)..............................................,  portador  do documento de identidade nº..........................,  através do

sr.  ..................,  em ....../......./2017,  visitou e tomou conhecimento de todas as informações e condições

locais para cumprimento das obrigações decorrentes do objeto da licitação em questão.

Manaus-AM, ....... de ........................... de 2017.

________________________________

Representante Legal

________________________________

Quadro Técnico 

________________________________

Representante – Defensoria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM

Data da visita: EM............../.........../.................
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ANEXO XI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ____/2017

OBJETO:  Registro de Preços para contratação de

pessoa  jurídica  para  prestação  de  serviços  de

limpeza  e  conservação,  com  disponibilização  de

mão de obra, saneantes, materiais e produtos de

limpeza e higiene e equipamentos, para atender às

necessidades das unidades da Defensoria Pública

do Estado do Amazonas – DPE/AM.

Aos ............. dias do mês de ............. do ano de 2017, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas –

DPE/AM, situada na Rua Maceió, nº 307 – Nossa Senhora das Graças - Manaus - AM., inscrita no CNPJ

sob o nº 19.421.427/0001-91, representada neste ato pelo Sr.____________________________________,

nos  termos  da  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  Decreto  Federal  n.º  5.450/2005, Decreto  Estadual  n.

21.178/2000, Decreto Estadual n. 24.818/2005, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e subsidiariamente

pela  Lei  Federal  nº  8.666/1993 e legislação pertinente  e demais  normas legais  aplicáveis,  em face da

classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n° ______/2017 RESOLVE registrar o preço

ofertado  pela  empresa  fornecedora  ________________________________________________,

observadas  as  especificações,  os  preços,  os  quantitativos  e  os  fornecedores  classificados  na licitação

supracitada,  bem  como  as  cláusulas  e  condições  abaixo  estabelecidas,  constituindo-se  esta  Ata  em

documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para contratação de pessoa

jurídica para prestação de serviços de limpeza e conservação, com disponibilização de

mão de obra, saneantes, materiais e produtos de limpeza e higiene e equipamentos, para

atender às necessidades das unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas –

DPE/AM

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA

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

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

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

21 de junho de 1993.
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2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços a CONTRATANTE não

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

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

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

indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

3.1.  A partir  da assinatura da Ata de Registro  de Preços o FORNECEDOR assume o

compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a

cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades

legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela assinatura do Termo de

Contrato, a qual deverá ser assinado.

3.3. Mediante a assinatura do Termo de Contrato, estará caracterizado o compromisso da

prestação do serviço.

3.4.  Os serviços prestados serão executados de acordo com o edital,  com a proposta

vencedora da licitação, bem como com as cláusulas da presente Ata.

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

4.1.  Os  preços  ofertados  pela  empresa  classificada  em  primeiro  lugar,  poderá  ser

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

disposições contidas no artigo 65 da Lei n. 8.666/93.

4.2.  O  preço  registrado  poderá  ser  revisto  em  face  de  eventual  redução  daqueles

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados.

4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior

ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará  o FORNECEDOR visando à

negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a

negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido. 

4.4.  Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  a  CONTRATANTE  convocará  os  demais

fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.5.  Quando  o  preço  de  mercado  tornar-se  superior  aos  preços  registrados  e  o

FORNECEDOR,  mediante  requerimento  devidamente  comprovado,  não  puder  cumprir  o

compromisso, a CONTRATANTE poderá:
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4.5.1. Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade,

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes  apresentados,  e se a comunicação

ocorrer antes do pedido de fornecimento.

4.5.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. Não

havendo êxito nas negociações, a CONTRATANTE procederá à revogação da Ata de Registro

de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA –   DO LOCAL E DO PRAZO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega do objeto deverá ocorrer de acordo com o

Projeto Básico, Anexo I, do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento deverá ocorrer de acordo com o item 22 do Projeto Básico, Anexo I, do

Edital.

CLÁUSULA S  ÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1.  Pela  inexecução  total  ou  parcial  do  compromisso  assumido,  a  CONTRATANTE

poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo

da responsabilização civil e penal cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA – DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

8.1.  Os  órgãos  que  não  participaram  do  procedimento  licitatório,  quando  desejarem

poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo consultar à Defensoria Pública do

Estado do Amazonas para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

8.1.1. O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo de cada item

registrado na ata do órgão gerenciador e órgãos participantes.

8.1.2.  As contratações adicionais  não poderão exceder,  por órgão e entidade, a 100%

(cem por cento) dos quantitativos dos itens previstos no instrumento convocatório e registrados

na Ata de Registro de Preços para a DPE e órgãos/entidades participantes.

8.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem

fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à

CONTRATANTE,  para  que  esta  indique  os  possíveis  fornecedores  e  respectivos  preços  a

serem praticados, obedecidas a ordem de classificação.
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8.3. Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízos dos

quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações

assumidas com o CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NOVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR.

9.1.  O Fornecedor  terá o seu  registro de preços cancelado na Ata,  por  intermédio  de

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

9.1.1. A pedido, quando:

9.1.1.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência

de casos fortuitos ou de força maior;

9.1.1.2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da

elevação  dos  preços  de  mercado  dos  insumos  que  compõem  o  custo  das

aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do período de fornecimento.

9.1.2. Por iniciativa da DPE/AM, quando:

9.1.2.1. Não  aceitar  reduzir  o  preço  registrado,  na  hipótese  deste  se  tornar  superior

àqueles praticados no mercado;

9.1.2.2. Perder  qualquer  condição  de  habilitação  ou  qualificação  técnica  exigida  no

processo licitatório;

9.1.2.3 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

9.1.2.4. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

9.1.2.5.  Não  comparecer  ou  se  recusar  a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os  pedidos

decorrentes da Ata de Registro de Preços.

9.1.3.  Caracterizada  qualquer  hipótese  de  inexecução  total  ou  parcial  das  condições

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

9.1.4. Em quaisquer das hipóteses descritas na Condição anterior, concluído o processo, a

DPE/AM  fará  o  devido  apostilamento  na  Ata  de  Registro de  Preços e  informará  aos

Fornecedores a nova ordem de registro.

9.2. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, poderá ser cancelada 

automaticamente:
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9.2.1. Por decurso de prazo de vigência.

9.2.2. Quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Integram esta Ata o Edital do Pregão, na forma eletrônica, nº ____/2017, os anexos

e a proposta das empresas classificada em 1º lugar no certame supra citado. 

10.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes na

Lei n° 8.666/1993, no Decreto n° 7.892/2013, na Lei n° 10.520/2002, no Decreto n° 3.555/2000

e no Decreto n° 5.450/2005, com suas alterações.

10.3.  A  publicação  resumida  desta  Ata  de  Registro  de  Preços  na  imprensa  oficial,

condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Contratante.

Assim  ajustadas,  obrigando-se  por  si  e  sucessores,  as  partes  firmam  o  presente

instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Manaus,       de                        de 2017.

Pelo CONTRATANTE:

___________________________________

Pelo CONTRATADA:

___________________________________

TESTEMUNHAS:
Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:________________________
Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:________________________
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ANEXO XII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO Nº ........../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,  nº  307  –  Bairro  Nossa

Senhora das Graças, CEP: 69053-135,  inscrita no CNPJ sob o nº lllll...,  doravante denominada

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

kkkkkkkkk..., (nacionalidade, estado civil, profissão do titular do órgão que realiza a contratação),

residente e domiciliado nesta cidade, na ..................... (rua/avenida), nº portador da Cédula de Identidade nº

....................-.....  e  do  CPF  nº  .........................  e  ...........................  (nome da  firma  contratada),  adiante

designado simplesmente  CONTRATADO,  pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do ...................... em ....... de ....................de ..........,

sob o nº .......................,  sediada nesta cidade, na ........................,  nº .......-.............................,  inscrito  no

Cadastro Nacional  de Pessoa Jurídica-CNPJ,  sob o nº  .........................,  neste ato representado por seu

Representante  Legal,  o  Senhor  (nome),  (nacionalidade),  (estado  civil),  domiciliado  na  .........ll..........

(rua/avenida), nº ......., portador da Cédula de Identidade nº ...............-...... e do CPF nº ......................, em

consequência do resultado da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico de Nº ............/2017 – DPE/AM,

cuja  homologação foi  publicada no Diário  Oficial  do Estado,  edição de ..........  de ..................  2017,  às

fls. .........., tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº ........./20.........,doravante referido por

PROCESSO,  na  presença  das  testemunhas  adiante  nominadas,  é  assinado  o  presente  TERMO  DE

CONTRATO  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  CONTRATAÇÃO  DE  PESSOA  JURÍDICA  PARA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE

OBRA, SANEANTES, MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E EQUIPAMENTOS, PARA

ATENDER  ÀS  NECESSIDADES  DAS  UNIDADES  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO

AMAZONAS –DPE/AM,  NOS TERMOS DA LEI  Nº 8.666,  de 21 de junho de 1993,  com as alterações

introduzidas pela Lei n° 8.883, de 08 de junho de 1993, e pelas cláusulas e condições seguintes:
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CLÁUSULUA-PRIMEIRA: OBJETO –  Por força deste Contrato a  CONTRATADA  obriga-se a prestar ao

CONTRATANTE os serviços de ........................................(discriminar  o serviço ou serviços), 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  FORMA  DE  FORNECIMENTO –  Os  fornecimentos  dos  serviços  serão

efetuados de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de 12 meses a contar da entrega da nota de

empenho, prorrogáveis de comum acordo, até o limite estabelecido na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA-TERCEIRA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA além do fornecimento da

mão de obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios

necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios e demais atividades correlatas,

obriga-se a:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Recrutar, em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os

empregados  necessários  à  perfeita  execução dos  serviços,  cabendo-lhe  efetuar  todos  os  pagamentos,

inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal,  e de quaisquer outros

decorrentes da sua condição de empregadora;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os

serviços, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo

funções  profissionais  legalmente  registradas  em  suas  carteiras  de  trabalho  responsabilizar-se  pelas

despesas  decorrentes  da  rejeição,  pelo  CONTRATANTE,  de  serviços  e  material,  bem  como  pelos

consequentes atrasos;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Realizar a imediata substituição de qualquer empregado que, a critério da

CONTRATANTE, não esteja habilitado à execução dos serviços nas condições estabelecidas no presente

contrato, ou em razão de faltas, férias, descanso semanais e outros da espécie, sem nenhum ônus adicional

para a CONTRATANTE;

PARÁGRAFO  QUARTO:  Atender,  com  a  diligência  possível,  as  determinações  da  Unidade

Fiscalizadora,  adotando  todas  as  providências  necessárias  à  regularização  de  faltas  e  irregularidades

verificadas;

PARÁGRAFO QUINTO: Fornecer e distribuir aos seus empregados vales-refeição;

PARÁGRAFO  SEXTO:  Anexar,  ao  faturamento,  cópia  das  folhas  de  pagamento  nominal  dos

funcionários  correspondente  ao  mês  de  referência,  que  espelharão  o  valor  faturado,  comprovando  o

recolhimento  das  contribuições  sociais  (FGTS e INSS),  correspondente  ao  mês da última competência

vencida,  bem  como  apresentar  a  Nota  Fiscal/Fatura  devidamente  atestada  por  servidor  designado,

conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93;

PARÁGRAFO SÉTIMO: Assumir a responsabilidade exclusiva de reembolsar aos cofres da Defensoria

Publica do Estado do Amazonas – DPE/AM qualquer prejuízo causado por seus funcionários durante a

execução dos serviços que porventura a CONTRATADA vier a incorrer;

PARÁGRAFO OITAVO: Cumprir fielmente o ajuste de modo que os serviços se realizem com esmero e

perfeição, executando-os sob inteira e exclusiva responsabilidade;
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PARÁGRAFO  NONO:  Utilizar  somente  materiais  de  primeira  qualidade  e  produtos  químicos

comprovadamente aprovados por órgão governamental competente e que não sejam nocivos à saúde;

PARÁGRAFO DÉCIMO: Entregar mensalmente à Unidade Fiscalizadora, no máximo até o 5º dia útil de

cada mês, a quantidade necessária de material para a perfeita execução dos serviços;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:  Manter  em todos os banheiros  os  toalheiros  abastecidos  com

papel toalha, saboneteiras abastecidas com sabão líquido e papel higiênico na cor branca sem perfume;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Manter  seus empregados sempre limpos e asseados, quer  no

aspecto  de  vestuário  e  calçado,  quer  no  de  higiene  pessoal,  trajando  uniformes  e  portando  crachás,

adequados para o desempenho dos serviços, de acordo com as normas de segurança da CIPA, devendo

substituir imediatamente aquele que não estiver de acordo com estas exigências, mediante comunicação e

concordância da Unidade Fiscalizadora;

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Submeter à DPE/AM, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a

assinatura  do Contrato,  a listagem nominal  e  qualificação completa  dos  empregados  em atividade  nas

dependências  da  CONTRATANTE,  mencionando  os  respectivos  endereços  residenciais  e  locais  de

trabalho, devendo qualquer alteração ou remanejamento ser comunicado de imediato aos referidos setores;

PARÁGRAFO  DÉCIMO  QUARTO:  Assumir  todas  as  responsabilidades  e  tomar  as  medidas

necessárias  ao  atendimento  de  seus  empregados,  acidentados  ou  com  mal  súbito,  por  meio  de  seus

encarregados;

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Manter todos os equipamentos e utensílios relacionados no Anexo I,

em perfeitas condições de uso, devendo os danificados e os que não ofereçam segurança ou gerem alto

nível de ruídos, serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser

dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua

propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes carrinhos para transporte de

lixo, escadas, etc., de forma e não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

PARÁGRAFO  DÉCIMO SÉTIMO:  Entregar  a  cada  06  (seis)  meses no  mínimo 02(dois)  uniformes

completos para cada empregado colocado em serviço nos prédios administrativos da CONTRATANTE;

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Manter, durante a vigência do contrato, escritório de representação

em Manaus - AM, na hipótese de não estar sediada nem possuir filial nesta Capital;

PARÁGRAFO  DÉCIMO  NONO:  Dispor  de  quadro  de  pessoal  suficiente  para  o  atendimento  dos

serviços sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço, demissão e

outro análogos;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO:  Providenciar  imediata  substituição dos  empregados em caráter  rotineiro,

nos casos de faltas, licenças, férias e outros da espécie, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Dos empregados faltosos e não substituídos serão descontados

do pagamento os dias de falta na proporção do pagamento homem/mês de cada categoria e aplicado as

penalidades pela inexecução de clausula contratual;

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal,

estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;
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PARÁGRAFO  VIGÉSIMO  TERCEIRO:  Adotar  todos  os  critérios  de  segurança,  tanto  para  os

empregados quanto para a execução dos serviços em si;

PARÁGRAFO  VIGÉSIMO  QUARTO:  Manter,  durante  todo  o  período  de  execução  dos  serviços

contratados,  as  condições  de  regularidade  junto  ao  FGTS,  INSS  e  as  Fazendas  Federal,  Estadual  e

Municipal, apresentando os respectivos comprovantes sempre que exigidos.

CLÁUSULA-QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO – O Preço Global estimado para a prestação do

serviço é de R$_______ a ser pago em 12 (doze) parcelas mensais;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O valor mensal poderá ser proporcionalmente reduzido caso a empresa

CONTRATADA deixe de alocar todas as pessoas previstas nos diferentes turnos em um determinado lapso

temporal;

PARÁGRAFO SEGUNDO: pagamento será efetuado em conta bancária da licitante vencedora até o

5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante comprovação de regularida-

de para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com a Seguridade Social e com o FGTS, e somen-

te após a entrega da documentação abaixo detalhada:
I -  Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura dos serviços prestados;
II - A partir do segundo mês da prestação dos serviços, cópia da quitação das seguintes obrigações

patronais referentes ao mês anterior:

a) Pagamento dos salários dos empregados utilizados no objeto deste Projeto Básico;

b) Guia de recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empre-

gado)  relativas  aos  empregados  envolvidos  neste  objeto,  devendo  constar,  na  mesma,  o  CNPJ  da

CONTRATADA, o número, data e valor total das Notas Fiscais ou Notas Fiscais Faturas às quais se vinculam;

c) Guia de recolhimento do FGTS juntamente com a Relação de Empregados envolvidos na execu-

ção deste instrumento;

d) Comprovantes de entrega dos vales-transporte e vales-alimentação, referente ao mês em curso.

III - A ausência de comprovação dos itens citados nas letras a, b, c, d, acima, será causa do bloqueio

do pagamento até sua respectiva regularização, que deverá se dar dentro do prazo máximo de 30 (trinta)

dias ou daquele decorrente de Lei ou de acordos devidamente homologados;
IV - Caso proceda a essa irregularidade por prazo superior a 30 (trinta) dias, haverá a rescisão do

contrato;
PARÁGRAFO  TERCEIRO:  Para  efeito  de  desconto  de  eventuais  faltas  dos  funcionários  da

CONTRATADA, será considerado o período de 23 do mês anterior a 22 do mês a que se refere a prestação

dos serviços;
PARÁGRAFO QUARTO: Caso ocorra erro ou omissão na fatura ou outra circunstância que desacon-

selhe o seu pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, devendo o prazo para pagamento ser contado

da data da apresentação da nova fatura, nos termos do subitem do parágrafo segundo, sem prejuízo aos

empregados envolvidos na execução deste instrumento;
PARÁGRAFO QUINTO: Cada Nota Fiscal de Serviço deverá ser apresentada a DPE/AM até 05 (cin-

co) dias úteis antes do encerramento do mês da prestação dos serviços, junto ao Protocolo do Geral. Esta

unidade encaminhará o processo à Diretoria Administrativa, que providenciará a conferência e atestação da

execução dos serviços;

PE 01/2017



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

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

                   Página 68 de 71

                                                                                                                                                          

Processo n. 20000.  001273  /2016 

PARÁGRAFO SEXTO: Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente

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

cia;
PARÁGRAFO SÉTIMO: A inadimplência da CONTRATADA quanto aos recolhimentos dos encargos

supracitados autoriza a CONTRATANTE, na ocasião do pagamento, a retenção das importâncias devidas

como garantia, até a comprovação perante a fiscalização, da quitação da divida, na forma do parágrafo pri-

meiro, do art.31, da Lei nº 8.212/91.

CLÁUSULA-QUINTA: DA GARANTIA CONTRATUAL

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  adjudicatário,  como  condição  para  assinatura  do  Termo  de  Contrato,

prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de

acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993,

desde que cumpridas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA-SEXTA: DAS PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pela inexecução total ou parcial do compromisso assumido, a CONTRATANTE

poderá  aplicar  à  CONTRATADA  as  sanções  previstas  no  art.  87,  da  Lei  8.666/93,  sem  prejuízo  da

responsabilização civil e penal cabíveis.

CLÁUSULA-SETIMA: DA RESCISÃO DO CONTRATO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 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-OITAVA:  RECONHECIMENTO  DOS  DIREITOS  DO  CONTRATANTE –  A  rescisão

determinada por ato unilateral da CONTRATANTE acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das

sanções pertinentes, reconhecendo a CONTRATADA, desde já, os direitos de CONTRATANTE de:

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

2. ocupação e utilização, se for o caso, do local, instalações, equipamentos, material e pessoal envolvidos

na execução deste contrato;

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das medidas previstas nos itens 1 e 2 desta cláusula fica a critério

do CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao serviço por execução direta ou indireta.

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Na  hipótese  do  item  2  deste  artigo,  o  ato  será  precedido  de  expressa

autorização do Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

CLÁUSULA-NONA: CESSÃO – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência,

total  ou parcial,  a  não ser com a prévia  e expressa anuência do  CONTRATANTE e sempre mediante

instrumento próprio a ser publicado no Diário Oficial do Estado.

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

direitos do cedente.

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  O  pedido  de  cessão  deverá  ser  formulado  por  escrito  e  devidamente

fundamentado, cabendo à CONTRATADA indicar e comprovar as razões de força maior que impossibilitem

o cumprimento do contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O cessionário indicado deverá atender a todas as exigências relacionadas com

a sua capacidade e idoneidade e preencher todos os requisitos estabelecidos no edital, seus anexos e na

legislação específica.

CLÁUSULA-DÉCIMA:  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DO  DIREITO  DE  PARTICIPAR  DE  LICITAÇÃO.

IMPEDIMENTO  DE  CONTRATAR  E  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU

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

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

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

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

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

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

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

Diário Oficial do Estado do Amazonas.

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

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

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

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

autoridade que a aplicou, após 02 (dois) anos.

CLÁUSULA-DÉCIMA  PRIMEIRA:  DOS  RECURSOS -  Contra  as  decisões  que  tiverem  aplicado

penalidades, a CONTRATADA poderá, sempre sem efeito suspensivo:

1. interpor recursos para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da ciência que tiver da

decisão que aplicar as penalidades de advertência e multa;

2. interpor recurso para a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 dias da publicação no Diário

Oficial  da  decisão  de  suspensão  do  direito  de  licitar,  impedimento  de  contratar  ou  rescindir

administrativamente o contrato;

3. formular pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a sanção de declaração de inidoneidade

para licitar ou contratar, no prazo de 10 dias da publicação no Diário Oficial do Estado;

CLÁUSULA-DÉCIMA  SEGUNDA:  ALTERAÇÃO  DE  CONTRATO –  O  presente  contrato  poderá  ser

alterado, através de aditamento, nos casos apontados pelo art. 65 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,  poderá ser

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

contidas no artigo 65 da Lei n. 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para o objeto

contratado, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no

parágrafo anterior.

PARÁGRAFO TERCEIRO: No caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os

materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo  CONTRATANTE pelos custos de

aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros

danos eventualmente decorrentes da supressão desde que regularmente comprovados.
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PARÁGRAFO QUARTO: Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniência  de  disposições  legais,  quando ocorridas  após  a  data  de  apresentação  da proposta,  de

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos,

conforme o caso. 

PARÁGRAFO QUINTO: Incumbe, obrigatoriamente, à  CONTRATADA comunicar ao  CONTRATANTE os

eventos previstos no parágrafo anterior e repassar-lhe os acréscimos ou diminuição dos preços do objeto

ora contratados, sob pena, de no caso de redução dos valores, ser obrigada a indenizar imediatamente o

CONTRATANTE com a cominação das demais penalidades cabíveis.

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

remessa  de  exemplares  do  presente  contrato  ao  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  AMAZONAS.  O

CONTRATANTE não se responsabilizará por indenização de qualquer natureza em decorrência de atos ou

fatos vinculados à Fiscalização e ao Controle da Execução Orçamentária e da Administração Financeira.

CLÁUSULA-DÉCIMA QUARTA:  DOCUMENTAÇÃO -  A  CONTRATADA e  seus  representantes  legais

apresentaram neste ato os documentos comprobatórios de suas condições jurídico-pessoais indispensáveis

à lavratura do presente, inclusive a Certificação de Regularidade dos órgãos fiscais previdenciários públicos,

a que estiver vinculada.

CLÁUSULA-DÉCIMA QUINTA: FORO – O foro do presente contrato é o desta cidade de Manaus, com

expressa renúncia da CONTRATADA a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que

seja.

CLÁUSULA-DÉCIMA SEXTA: PUBLICAÇÃO – O CONTRATANTE obriga-se a prover às suas expensas,

devendo nesta data providenciá-la, a publicação, em forma de extrato, do presente contrato, para ocorrer no

prazo de 90 (noventa)dias no Diário Oficial do Estado, a contar do quinto dia útil do mês subsequente ao da

assinatura.

CLÁUSULA-  DÉCIMA  SETIMA  :  CLÁUSULA  ESSENCIAL –  Constitui,  também,  cláusula  essencial  do

presente contrato, de observância obrigatória por parte da  CONTRATADA,  a impossibilidade, perante o

CONTRATANTE,  de  exceção  de  inadimplemento,  como  fundamento  para  a  unilateral  interrupção  do

fornecimento do objeto contratado, exceto nos casos previstos na Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA está obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em

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

exigidas na licitação.

CLÁUSULA-  DÉCIMA  OITAVA  :  NORMAS  APLICÁVEIS –  O  Presente  Contrato  rege-se  por  toda  a

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

regulamentarem,  cujas  normas,  desde  já,  entendem-se  como integrantes  do  presente  Projeto  Básico,

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

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

conhecer todas essas normas, e concordando em sujeitar-se às estipulações, sistemas de penalidades e

demais regras delas constantes, mesmo que não expressamente transcritas no presente instrumento.

         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.
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Manaus,       de                        de 2017.

Pelo CONTRATANTE:

___________________________________

Pelo CONTRATADA:

___________________________________

TESTEMUNHAS:

Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:________________________

Nome:
R.G.:
CPF:
Ass:________________________

PE 01/2017


