
 

Macapá – 2018 

 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018-CPL/ALAP 
 

Processo Administrativo Nº.  0217/2018 - PRESI/ALAP 
 

 

 
 

OBJETO: Aquisição eventual de Mobiliário, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos 

e Acessórios, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) 

para aparelhamento do prédio Sede da Assembleia Legislativa do Estado 

do Amapá, conforme especificações técnicas e quantitativas 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

 
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 04/09/2018 às 09:00h 

FIM DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia 17/09/2018 às 08:00h  

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 17/09/2018 às 08:30h 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  

Dia 17/09/2018 às 09:00h. (Horário de Brasília). 

 
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.comprasnet.com.br 

Nº da UASG no sistema Comprasnet: 926714 
 

A V I S O 
Recomendamos aos licitantes a leitura atenta 

às condições e exigências expressas neste 

edital e seus anexos, notadamente quanto ao 

Termo de Referencia, objetivando uma 

perfeita participação no certame. 

 
 

Dúvidas e pedido de esclarecimentos poderão ser solicitado pelo e-mail 
cpl.al.ap@gmail.com ou na sala da Comissão Permanente de Licitação da ALAP, Prédio 

Administrativo (Anexo I), térreo, sito a Rua Santos Dumont, n° 2089 esquina com a 
Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá – AP 

CEP 68901-270, no horário de 8:00 às 12:00 horas.

mailto:cpl.al.ap@gmail.com
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.  010/2018 - CPL/ALAP 

PROCESSO Nº.  0217/2018 - PRESI/ALAP 
 

A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, por intermédio deste Pregoeiro, Francilei Maciel 

Tavaris, designado pela Portaria n° 2543/2018 - PRES/AL, de 11/07/2018, leva ao conhecimento 

dos interessados que, na forma da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto Federal 2.271, de 7 de julho de 

19, do Decreto Federal n° 3.555, de 8 de agosto de 2000, pela Lei Complementar Federal n° 

123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de 

outubro de 2015, com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666, de 27 de junho de 1993 e 

demais cominações legais, bem como as condições estatuídas neste instrumento convocatório e 

seus anexos, constante do processo indicado acima, fará realizar licitação, na modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO, apurado pelo 

Menor Valor Por Item, para aquisição Mobiliário, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Acessórios, 

através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), para atender as necessidades da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, conforme especificações técnicas e quantitativas 

estabelecidos no Termo de Referência (anexo I deste Edital), de acordo com a solicitação do 

Deparamento Administrativo desta Casa de Leis. 

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 - O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases.  

1.2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro supracitado, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “comprasnet” constante da 

página eletrônica http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, provedor do sistema eletrônico, na 

UASG de nr. 926714.  

1.3 - Se no dia supracitado para abertura da sessão não houver expediente, será realizado no 

mesmo site, no primeiro dia útil posterior a data e mesmo horário. 

1.4 - Início do Acolhimento das Propostas: Dia 04/09/2018 às 09:00h (Horário de Brasília). 

1.5 - Fim do Acolhimento das Propostas: Dia 17/09/2018 às 08:00h (Horário de Brasília). 

1.6 - Abertura das Propostas Comerciais: Dia 17/09/2018 às 08:30h (Horário de Brasília). 

1.6.1 - O acolhimento das propostas será efetuado até a data e horário fixados para abertura das 

Propostas Comerciais 

1.6.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 

o horário de Brasília – DF.  

1.7 - Início da Sessão de Disputa de Preços:  
 

Dia 17/09/2018 (.....dia da semana.....) 

às 09:00h. (Horário de Brasília). 
 

1.7.1 - Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das 

Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão de disputa de preços ficará prorrogadas 

para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários. 

1.8 - Tempo da Disputa: O tempo inicial da disputa será encerrado por decisão do Pregoeiro, 

seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/comprasnet-siasg
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2 - DO OBJETO: 

 

2.1. Aquisição eventual de Mobiliário, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e 

Acessórios, através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) para 

aparelhamento do prédio Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, conforme 

especificações técnicas e quantitativas estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

3 – DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

3.1 - Cópias deste edital encontram-se disponível na internet ou, ainda, poderá ser obtida 

diretamente na sala da CPL da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, Prédio (Anexo I), 

térreo, sito a Rua Santos Dumont, n° 2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio Coelho, 

Bairro Buritizal, em Macapá - AP CEP 68901-270, no horário de 8:00 às 13:00 horas.  

3.2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-

se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites www.comprasnet.com.br e 

www.al.ap.gov.br, bem como as publicações no Diário Oficial, quando for o caso, com vista a 

possíveis alterações e avisos.  

3.2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório 

deverá, ao se cadastrar para retirar o edital no site www.licitacoes-e.com.br, informar sua razão 

social e seu e-mail.  

3.3 - Os pedidos de esclarecimentos, dúvidas ou Informações adicionais sobre a licitação 

poderão ser encaminhados para o e-mail cpl.al.ap@gmail.com, ou ainda, para a sala da 

Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante no item 3.1 deste edital, até 3 (três) 

dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.  

3.4 - As respostas do Pregoeiro às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-

mail ou disponibilizadas nos sites http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index. 

php/comprasnet-siasg e/ou www.al.ap.gov.br, no link correspondente a esta licitação, ficando 

acessíveis a todos os interessados.  

3.5 – As Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa jurídica 

ou física, protocolizadas na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no térreo do 

Prédio Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, sito a Rua Santos Dumont, 

n° 2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá - AP CEP 

68901-270, no horário de 8:00 às 13:00 horas, a partir da publicação do aviso do edital até 2 

(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas, dirigidas ao Pregoeiro, que 

deverá decidir sobre a petição da impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

3.5.1. O pedido de impugnação deverá ser apresentado em uma via original, datilografada ou 

emitida por computador, contendo razão social, CNPJ e endereço da empresa, rubricado em 

todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante devidamente 

comprovado através de procuração.  

3.5.2 - A impugnação deverá ser comunicada (por e-mail) ao Pregoeiro, logo após ter sido 

encaminhado os originais a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

3.5.3 – A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá não se responsabilizará por impugnações 

endereçadas via postal ou por outras formas, entregues em locais diversos do mencionado no 

item acima, e que, por isso, não sejam protocolizadas no prazo legal.  

3.5.4 - A decisão do Pregoeiro será enviada ao impugnante via e-mail, e será divulgada no site da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá para conhecimento de todos os interessados.  

3.5.5 - Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em 

mailto:cpl.al.ap@gmail.com
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.%20php/comprasnet-siasg
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.%20php/comprasnet-siasg
http://www.al.ap.gov.br/
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aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os seus 

termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, 

apresentar falhas e irregularidades que o viciem.  

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que tenham atividade pertinente e 

compatível com o objeto desta licitação, previamente credenciadas perante o provedor do 

sistema eletrônico no sítio www.comprasnet.gov.br do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos. 

4.1.1 – Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, 

onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 

instruções detalhadas para sua correta utilização. 

4.2 - Não poderão participar desta licitação os interessados que:  

4.2.1 - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente;  

4.2.2 - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

4.2.3 - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666 de 1993;  

4.2.4 - empresas que cujo(s) sócio(s), gerente(s) ou diretor(es) seja(m) cônjuges(s), 

companheiro(s) ou parente(s) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de Deputados Estaduais ou de servidor (este ocupante de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá). 

4.2.5 – empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

4.2.6 - que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  

4.2.7 - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3 – As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas. 

4.4 – Será concedido tratamento favorecido para as microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP), e para o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006: 

4.4.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Art. 42 a 49.  

4.4.2 - Com exceção do itens 03, 07, 18, 29, 30 e 37 cujo valor orçado ultrapassa o limite 

previsto na Lei Complementar Federal nº 123/2006, os demais itens a participação é exclusiva 

a microempresas, empresas de pequeno porte e micro empreendedor individual:  

a) Foi reservado cota de 25% (vinte e cinco por centro) as ME, EPP e MEI (itens 04, 08, 19 e 

31), do item divisível que ultrapassa o limite previsto na LC 123/2006. 

4.4.3 - nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 

campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;  

4.4.4 - nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte; 

http://www.comprasnet.gov.br/
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4.4.5 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Art. 42 a 49.   

4.5 – Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e 

seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital. 

4.5.1 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à 

proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1 – O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no COMPRASNET, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.  

5.2 - O cadastro no COMPRASNET poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

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

interessado. 

5.2.1 - Para se cadastrar, vá até a página inicial do Comprasnet, no lado esquerdo inferior da tela, 

no botão Cadastro. Para saber o formato de algum campo, posicionar o cursor do mouse em 

cima do campo desejado. Os serviços aos fornecedores poderão ser selecionados após o 

cadastro. Clicar no botão acesso seguro, informar login e senha, ir ao menu serviços aos 

assinantes, opção dados cadastrais, opção controle de usuario e selecionar os serviços 

desejados. 

5.2.2. Qualquer duvida quanto ao cadastramento, contacta a Comunidade de Atendimento 

Comprasnet através do telefone 08009782329, ou através do “FALE CONOSCO” no site do 

comprasnet. 

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

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (no sítio www.comprasnet.gov.br). 

5.4 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

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

sistema ou a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP, promotor da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. (§ 5º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 

5.5 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante 

ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. (§ 6º do art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 

 

6 – DAS RESPONSABILIDADES DO LICITANTE 

 

6.1 – A licitante deverá remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via 

internet, a proposta e, quando for o caso, seus anexos. (inciso II do art. 13, do Decreto nº 

5.450/2005). 

6.2 – Será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá responsabilidade por eventuais danos decorrentes 

de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (Inciso III do art. 13, do Decreto nº 

5.450/2005). 

6.3 – Incumbirá ainda à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 

processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. (inciso IV 

do art. 13, do Decreto nº 5.450/2005). 

6.4 – Enquanto a sessão pública estiver aberta, as licitantes participantes deverão estar logadas 

para futuras comunicações/esclarecimentos, via chat, que por ventura houver necessidade a ser 

feito pelo Pregoeiro, estando ciente dos prejuízos que a não observação deste procedimento 

poderá acarretar a sua empresa. 

6.5 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços, no valor global sendo lançado no sistema, 

por valor unitário, a partir da publicação do Edital, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico (inciso VI do art. 13º do Decreto nº 5.450/2005). 

6.6 – Como requisito para a participação no Pregão a licitante deverá manifestar em campo 

próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. 

6.7 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas no Decreto nº 5.450/2005 ou Lei nº 8.666/93, conforme 

conveniência da Assembleia Legislatva do Estado do Amapá. 

 

7 – DO REGISTRO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

7.1 – A licitante deverá registrar a proposta conforme disposto para modalidade Pregão 

Eletrônico, com descrição do objeto ofertado e o preço unitário do item, observado a quantidade 

estimada para a aquisição, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de 

recebimento de propostas. 

7.2 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

registrada; 

7.3 – Após o registro da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro ou por autoridade competente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá. 

7.4 – O registro da proposta de preço pela licitante implica, de forma irrevogável e 

irretratável, nas seguintes declarações: 

7.4.1 – ciência e compromisso de que cumpre plenamente os termos do Edital e anexos, 

especialmente nos aspectos de habilitação e exequibilidade da proposta de preços; 

7.4.2 – ciência e compromisso de que os preços contidos na proposta apresentada incluem todos 

os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

encargos sociais, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e 

anexos; 

7.4.3 – ciência e aceitação integral das condições estabelecidas neste Edital e anexos; 

7.4.4 - garantia dos produtos de, no mínimo, 12 (doze) meses contados do recebimento dos 

materiais pelo setor competente, conforme designado no Termo de Referência, sem ônus 

adicionais para a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá; 

7.4.5 – validade da proposta pelo prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

abertura deste Pregão. 

 

8 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 
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8.1 – A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital e em conformidade com o subitem 

6.5, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 010/2018, com a divulgação dos 

preços, de acordo com o Decreto nº 5.450/2005. 

 

9 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

 

9.1 – Classificadas as propostas, após a abertura do pregão, o pregoeiro dará início à fase 

competitiva quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico; 

9.2 – No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e 

do valor consignado no registro; 

9.3 – As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

9.4 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema; 

9.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro; 

9.6 – Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante; 

9.7 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro; 

9.8 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances; 

9.9 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 

eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízos dos atos realizados; 

9.9.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão na forma eletrônica poderá ser suspensa e será reiniciada somente após comunicação 

aos participantes. 

9.10 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar ou convocada, quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação 

e verificará a habilitação do licitante conforme disposição do Edital. 

 

10 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

10.1 – Para julgamento das propostas será adotado o critério de Menor Preço por Item, sendo 

analisados os valores de cada item da proposta de preços, quanto à exequibilidade e/ou 

inexequibilidade. 

10.2 – Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

da licitante classificada em primeiro lugar ou convocada, onde procederá conforme previsto na 

legislação; 

10.3 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido; 

10.4 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços orçados pela Administração acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando 

se referirem a materiais ou instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à 

parcela ou totalidade da remuneração. 
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10.5 – Se a proposta não for aceitável ou, ainda, se a licitante não atender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital e seus anexos. 

 

11 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

11.1 – Encerrada a recepção de lances, a licitante detentora do lance mais vantajoso e ou 

convocada, deverá enviar a proposta de preços, contendo a planilha e especificações 

detalhadas do objeto, via sistema Comprasnet, (proposta virtual), ou nos formatos, 

preferencialmente, *.doc (Word 97), ou *.xls (Excel 97) ou *.pdf (Adobe Acrobat 7.0) ou *Org 

(BrOffice.org 3.2) (formatos dos programas habilitados ao Pregoeiro para análise das propostas), 

no PRAZO MÁXIMO DE 3 (TRÊS) HORAS, contado a partir da convocação do pregoeiro por 

meio do CHAT do Sistema (Sistema Informa) Comprasnet, devendo, posteriormente, quando 

convocados, serem entregues ao Pregoeiro, no endereço indicado no Edital, à proposta de 

preços original assinada, juntamente com a documentação de habilitação original ou cópia 

autenticada e as declarações originais solicitadas, no prazo máximo de até 03 (três) dias 

úteis. 

11.2 – A Proposta de Preços deverá ser elaborada de acordo com Modelo de Proposta de Preço 

– Anexo II deste Edital, em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e seus 

Anexos, que contém as descrições dos materiais a serem adquiridos, e com a Planilha Estimativa 

de Preços – Anexo I do Termo de Referência, observando-se as seguintes disposições: 

11.2.1 – Preço unitário e preço total para todos os itens constantes no Modelo da Proposta de 

Preços – Anexo II deste Edital em moeda corrente nacional (R$), com até duas casas decimais, 

expressa em algarismos e por extenso. 

11.2.2 - Catálogo(s), folheto(s) e manual(is) com especificações dos produtos ofertados, 

informando, inclusive, marca e/ou fabricante, detalhando de forma clara, evitando-se jargões de 

uso duvidoso ou ainda não consagrados. 

11.2.3 - O correio eletrônico (e-mail), número de telefone e fax, para realização dos chamados, 

durante o período de vigência do contrato e da garantia. 

11.2.4 - Preços unitários e preço total, expressos em reais, incluindo todos os impostos, taxas, 

frete e demais encargos. 

11.2.5 - Prazos de entrega e garantia, observando o mínimo exigido. 

11.3 – Após o recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação, encaminhadas 

pela licitante convocada, o pregoeiro, quando necessário, poderá encaminhar ao Departamento 

Administrativo, para análise da exequibilidade e/ou inexequibilidade dos valores individuais dos 

itens da proposta, bem como pronunciamento quanto à documentação relativa á qualificação 

técnica da licitante. 

11.4 – Verificada a existência de itens da proposta de preços com valores manifestamente 

superiores e/ou inexequíveis ou incompatíveis com a Planilha Estimativa de Preços, Anexo I do 

Termo de Referência, o pregoeiro procederá conforme o subitem 11.3 deste Edital. 

11.5 – Caso seja alterado e/ou confirmado os valores propostos da licitante convocada, o 

pregoeiro encaminhará a área competente para que se manifeste quanto ao posicionamento da 

licitante referente ao seu preço, onde subsidiará o pregoeiro na sua decisão de aceitar ou não a 

proposta da licitante. 

11.6 – Poderão ser acordados pequenos acertos para equalizar valores totais com os unitários, e 

outros desde que não majore o preço proposto, conforme Instrução Normativa vigente. (§2º art. 

29-A da IN nº02/2008 – MPOG). 
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11.7 – O Pregoeiro, caso entenda pertinente, poderá realizar diligências em qualquer fase do 

Certame. 

11.8 – Serão desclassificadas as propostas que: 

11.8.1 - contenham vícios ou ilegalidades; 

11.8.2 - não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

11.8.3 - apresentarem preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo órgão no 

instrumento convocatório; 

11.8.4 - apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

11.8.5 - não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço 

apresentado. 

11.9 - Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, 

forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida. 

 

12 – DA NEGOCIAÇÃO 

 

12.1 – Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente 

à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso ou convocada, para que seja obtida 

melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não 

se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 

12.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

13 – DA HABILITAÇÃO 

 

13.1 – Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relacionada 

abaixo, quando solicitada deverá ser entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, 

na seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame correspondentes, 

encaminhar as declarações devidamente assinadas. 

 

13.1.1 – Da Habilitação Jurídica  

a) Cédula de identidade; 

b) Registro comercial, no caso de empresário; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

e) Procuração Publica ou particular devidamente registrada em cartório, em caso de procurador, 

acompanhada do documento de identificação do mandatário. 

 

13.1.2 – Da Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

c) Prova de regularidade fiscal de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União inclusive em relação às contribuições previdenciárias (INSS), unificadas conforme 

Portaria RFB/PGFN n° 1751, de 02/10/2014; 
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d) Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual e a Procuradoria Geral do Estado do 

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

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei: 

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

apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. 

 

13.1.3 – Da Qualificação Técnica: 

a) As licitantes deverão apresentar, no mínimo, 1 (um) atestado ou declaração de capacidade 

técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante 

tenha fornecido satisfatoriamente os materiais, conforme especificações constantes no Termo de 

Referência, Anexo I do presente Edital; 

 

13.1.4 – Da Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço Patrimonial do ultimo exercício social, exigível e apresentado na forma da lei, 

inclusive com Termo de Abertura e de Encerramento, registrado na Junta Comercial do Estado 

da sede da licitante, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios;  

I - Para as empresas criadas no exercício em curso, apresentar a fotocópia do Balanço de 

Abertura, devidamente registrada ou autenticada na Junta Comercial do Estado da sede ou 

domicilio da licitante; 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

13.2 – A Habilitação das licitantes (regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira) poderá 

ser comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no SICAF, desde que os 

documentos comprobatórios estejam validados e atualizados; 

13.3 – Das Disposições Gerais da Habilitação 

13.3.1 – A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar 

também o decreto de autorização ou o ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

13.3.2 – Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em 

cópia autenticada por cartório competente ou publicação em Órgão da imprensa oficial ou em 

cópias simples, desde que acompanhadas dos originais, para conferência pelo Pregoeiro ou 

membro da equipe de apoio. 

13.3.3 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

13.3.4 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem às disposições contidas neste Edital 

e seus Anexos. 

13.3.5 – Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, 

inclusive quando houver a necessidade de envio de anexos ou outros documentos deverão ser 

enviados por e-mail cpl.al.ap@gmail.com (scaneados), no prazo definido no subitem 11.1 ou 

outro, caso o Pregoeiro entenda necessário, após solicitação pelo sistema eletrônico. 

13.3.6 – O envio das declarações de inexistência de fato superveniente, de que a empresa não 

emprega menor e de elaboração independente de proposta, é de forma virtual, ou seja, o 

fornecedor, no momento da elaboração e envio de proposta, também enviará as referidas 

declarações, as quais somente serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando 

também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos fornecedores, por solicitação do pregoeiro, 

mailto:cpl.al.ap@gmail.com
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não havendo mais a necessidade do envio desses documentos por meio de e-mail. (Instrução 

Normativa nº 02, SLTI/MPOG de 16 de setembro de 2009). 

 

14 - DOS RECURSOS/VISTAS AO PROCESSO 

 

14.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando 

lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual 

prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

14.2 – A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito 

de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor; 

14.3 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

14.4 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, localizada no Prédio Administrativo sito a Rua Santos Dumont, n° 

2089 esquina com a Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá - AP CEP 

68901-270, no horário das 8h00 às 13h00 horas, de segunda-feira a sexta-feira. 

14.4.1 – As vistas aos autos e/ou cópias deverão ser solicitadas diretamente na Comissão 

Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, a qual será submetida 

à autorização da autoridade competente; 

14.4.2 – Após a devida autorização de vistas ao processo, será agendado, junto ao requerente, 

data e hora para disponibilização do processo, o qual também será designado servidor 

responsável para acompanhamento; 

 

15 – DA ADJUDICAÇÃO 

 

15.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do Certamez. 

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

16.1 – As obrigações da contratada estão dispostas no item 07 do Termo de Referência, Anexo I 

deste Edital. 

 

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

16.1 – As obrigações da contratante estão dispostas no item 06 do Termo de Referência, Anexo I 

deste Edital. 

 

18 – DA CONTRATAÇÃO 

 

18.1 - Para aquisição do objeto desta licitação, os pedidos serão formalizados através de nota de 

empenho ou requisição/pedido de compra, nos termos da legislação vigente e conforme as 

disposições contidas neste Edital e seus Anexos. 

 

19 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 
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19.1 - Após a adjudicação do objeto e homologação do processo licitatório pela autoridade 

competente, o(s) licitante(s) vencedor(es) será(ão) convocado(s) para assinar(em) a Ata de 

Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e depois de publicada no Diário Oficial 

Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá terá efeito de compromisso de 

fornecimento de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

19.2 - A assinatura da Ata de Registro de Preços, deverá ser realizada na Coordenadoria de 

Contratos, Convênios Controle e Fiscalização, localizada no Prédio Administrativo da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, 2º andar, sito a Rua Santos Dumont, n° 2089 esquina com a 

Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá – AP, nos dias úteis, no horário 

de 8h às 12h:00min. 

19.3 - Caso o licitante convocado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, 

poderão ser convocados os licitantes remanescentes para fazê-lo em iguais condições e prazo. 

19.3.1 - Será celebrada(s) ata(s) para o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com 

preços iguais ao do licitante vencedor, para formação de cadastro de reserva, sendo respeitada a 

sequência da classificação no certame, sendo que a ordem de classificação dos licitantes 

registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações, conforme o art. 11, caput do Decreto 

nº 7.892/2013. 

19.4 - Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

19.4.1 - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; 

e 

19.4.2 - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens em valor 

igual ao do licitante mais bem classificado. 

19.5 - Se houver mais de um licitante que aceite cotar os materiais por preço igual ao do licitante 

mais bem colocado, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada 

durante a fase competitiva. 

19.6 - A existência de preços registrados não obriga a(s) instituição(ões) a firmar contratações 

nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do item, sendo 

assegurada, ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. (art. 16 do Decreto Federal n° 7.892/2013). 

19.7 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

na alínea "d" do art. 65, II da Lei n.º 8.666/93 e no art. 17 do Decreto n° 7.892/2013. 

19.8 - Não serão realizados acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º do art. 12 do 

Decreto nº 7.892/2013). 

 

20 – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

20.2 – A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, através do setor responsável, realizará 

pesquisa periódica para comprovar a manutenção da vantajosidade da Ata de Registro de 

Preços. (art. 9º, XI, Decreto nº 7.892/2013). 

20.3 - Quando do gerenciamento da Ata de Registro de Preços, a Assembleia Legislativa do 

Estado do Amapá, através do setor responsável, conforme art. 5º do Decreto nº 7.892/2013:  

20.3.1 - conduzirá eventuais renegociações dos preços registrados; 

20.3.2 - aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de 

infrações no procedimento licitatório; 

20.3.3 - aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
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contratuais, em relação às suas próprias contratações, cabendo ao órgão participante e ao não 

participante a apuração e aplicação das penalidades relativas às suas contratações (§único do 

art. 6º do Decreto nº 7.892/2013). 

20.4 - A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá promoverá as negociações e todos os 

procedimentos relativos à revisão e ao cancelamento dos preços registrados, obedecendo às 

disposições do Capítulo VIII do Decreto nº 7.892/2013. 

20.5 - A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá promoverá o cancelamento do registro do 

fornecedor que (art. 20 do Decreto nº 7.892/2013): 

20.5.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa; 

20.5.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável assegurada o contraditório e a ampla defesa; 

20.5.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

20.5.4 - 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, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

20.6 - A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá poderá cancelar o registro do preço por fato 

superveniente ou por motivo de força maior, que comprovada e justificadamente prejudique o 

cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

 

21 – DA VIGÊNCIA 

 

21.1 - A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de 

sua assinatura, incluídas as eventuais prorrogações. (art. 12 do Decreto n° 7.892/2013) 

 

22 – DO PREÇO 

 

22.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

22.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

22.2.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

22.2.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

22.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá poderá: 

22.3.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade e dos 

motivos e comprovantes apresentados; e. 

22.3.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

23 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTE 

 



  
ESTADO DO AMAPÁ 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Comissão Permanente de Licitação 
______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                     ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ                    Página 14 de 45 
 

23.1 - A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública desde que devidamente justificada a 

vantagem, e mediante anuência da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá,  

23.2 - Quando da formalização do pedido para fazer uso da Ata de Registro de Preços decorrente 

desta licitação, o Órgão Não Participante deverá informar os itens e quantidades a serem 

adquiridos, enviando documento assinado por autoridade competente do órgão ou entidade a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, Prédio Sede, Setor de Protocolo, térreo, sito a Av. 

Fab, nº 14, Bairro Central, Macapá - AP, das 08h0 as 12h00, de segunda a sexta-feira. 

23.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e Órgão(s) que já aderiram à ata, quando houver. (§ 

2º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

23.4 - As aquisições ou contratações por cada Órgão Não Participante não poderão exceder a 

100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

Ata de Registro de Preços. (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

23.5 - O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não 

excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo total, para cada item registrado, 

independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem (§ 4º do art. 22 do Decreto 

nº 7.892/2013). 

23.6 - Após a autorização da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, o Órgão Não 

Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 

observado o prazo de vigência da Ata (§ 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

23.7 - Compete ao Órgão Não Participante 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 às suas próprias contratações, informando as ocorrências a Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá (§ 7º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

24.1 – As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos consignados no 

exercício de 2018, e alocados a conta de recursos previstos no Orçamento da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá no programa de trabalho 01101.0051.1031.01.031 – 

Modernização do espaço físico da Assembleia Legislativa, conforme abaixo: 

24.1.1 Elemento de Despesa: 4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente, 

Subelemento: 4490.52.99.00 – Demais Equipamento e Material Permanente.   

 

25 – DA GARANTIA  

 

25.1 – Os termos e prazos da garantia estão dispostos no item 15 do Termo de Referência, 

Anexo I deste Edital. 

 

26 – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

 

26.1 – A Fiscalização será exercido(a) pelo(a) Chefe da Divisão de Patrimônio da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, ou seu substituto, devidamente designado 

por portaria, a quem incumbirá acompanhar a execução dos serviços e/ou fornecimentos, 
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quando necessário, determinando à contratada as providências necessárias ao regular e 

efetivo cumprimento dos serviços, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais 

constatadas. 

28.2 – Os procedimento de fiscalização e gerenciamento estão dispostos no item 8 do 

Termo de Referência, anexo I deste Edital 

 

27 – DO PAGAMENTO  

 

27.1 - Os procedimentos para pagamento estão dispostos no item 11 do Termo de Referencia, 

anexo I deste Edital. 

 

28 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

28.1 – As sanções administrativas estão dispostas no item 14 do Termo de Referência, Anexo I 

deste Edital. 

 

29 – DO PRAZO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

 

29.1 – Os prazos de entrega e as condições de recebimento dos materiais estão dispostos nos 

itens 10 e 13 do Termo de Referência, anexo I deste Edital. 

 

30 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

30.1 – Fica assegurado a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá o direito de, no interesse 

da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, 

dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

30.2 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 

puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório. 

30.3 – Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

30.4 – É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

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

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

26.5 – A licitação não implica proposta de contrato por parte da Assembleia Legislativa do Estado 

do Amapá. 

30.6 – Até o recebimento do Pedido de Compra e/ou Nota de Empenho, poderá a licitante ser 

excluída da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 

sanções cabíveis, se a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá tiver conhecimento de 

qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, 

que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa. 

30.7 – As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

30.8 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do Certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
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30.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

30.10 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta durante a realização da sessão pública de Pregão. 

30.11 – A Nota de Empenho da despesa terá força de contrato, conforme prevê o art. 62, da Lei 

nº 8.666/93. 

30.12 - Os casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei n° 10.520/2002, 

e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações: 

30.13 – Demais informações necessárias se encontram nos anexos deste Edital  

30.14 - Todos os anexos são partes integrantes deste Edital, 

 

31 – DO FORO 

 

31.1 – O foro competente pra dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 

Macapá - AP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

32 – DOS ANEXOS 

32.1 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preço; 

Anexo III - Modelo da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação  

Anexo IV - Modelo de Declaração de ME e EPP 

Anexo V - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo VI - Modelo da Declaração (Lei 9.854/99) 

Anexo VII - Modelo de Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo 

Anexo VIII – Miinuta da Ata de Registro de Preço 

Anexo IX – Miinuta Cadastro Reserva da Ata de Registro de Preço 

 

Macapá - AP, 16 de Agosto de 2018. 

 

Francilei Maciel Tavaris 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 010/2018 - CPL/ALAP 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
 
1.1- Constitui objeto do presente Termo de Referência, para eventual aquisição MÓVEIS, 
ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS, através do SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS para aparelhamento do prédio Sede da Assembleia Legislativa do Amapá, conforme 
especificações técnicas e quantitativas estabelecidas no ANEXO I e II deste Termo. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1- Justifica-se o presente Termo de Referência, visando aquisição de material de permanente para 
aparelhar as diversas unidades da Assembleia Legislativa do Amapá. A aquisição se faz necessária em 
razão de o prédio Sede desta Casa de Leis estar passando por uma reforma geral para reformular, otimizar, 
modernizar e padronizar os ambientes a fim de possibilitar melhores condições de trabalho e conforto aos 
Deputados, servidores e usuários que frequentam o Parlamento Estadual.  
 
3 - DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO  
3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, por possuir padrões de 
desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado. 
 
4. DO VALOR ESTIMADO 
 
4.1 – O valor total estimado para esta aquisição é de R$ 1.546.378,52 (um milhão, quinhentos e quarenta e 
seis mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), cotado pela Administração junto às 
empresas do mercado local.  
5. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E DOS ENCARGOS 
5.1-. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer encargo de 
natureza social, trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, combustível etc.; 
5.2- Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer título, não terá 
vinculação empregatícia com a CONTRATANTE; 
 
6.  DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste termo de referência; 
6.2. Designar servidor lotado na Divisão de Patrimônio, para exercer o acompanhamento e recebimento dos 
materiais e atestar a Nota Fiscal; 
6.3. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada nos serviços e no 
fornecimento dos materiais; 
6.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa; 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1- Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações técnicas apresentadas pela 
CONTRATANTE e da sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados; 
7.2- Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do prazo 
contratual, quaisquer erros;  
7.3- Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, 



  
ESTADO DO AMAPÁ 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Comissão Permanente de Licitação 
______________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                     ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ                    Página 18 de 45 
 

em razão ou não do objeto do Contrato;  
7.4- Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 
7.5- Manter, durante a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação. 
 
8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
 
8.1. A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada pelo chefe da Divisão de Patrimônio, na 
condição de representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, os quais deverão atestar os 
documentos das despesas, quando comprovado o fiel e correto fornecimento dos materiais solicitados, para 
fins de pagamento. 
8.2- O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser efetuado por 
comissão devidamente nomeada através de portaria de, no mínimo, 3 (três) membros, conforme determina o 
art. 15, §8º da Lei 8.666/1993. 
 
8.3- No curso da entrega dos materiais, objeto do contrato, caberá a Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências e 
especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada.  
 
8.4- A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá poderá rejeitar no todo ou em parte os materiais 
fornecidos caso estejam em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, no respectivo edital e 
seus Anexos. 
 
8.5- A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, por intermédio do setor de Divisão de Material, 
comunicará a empresa contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na entrega dos 
materiais, para imediata substituição, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
 
8.6- A presença da fiscalização da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá não elide nem minimiza a 
responsabilidade da empresa contratada. 
 
8.7- Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento dos materiais deverão ser prontamente 
atendidas pela contratada, sem ônus para o contratante. 
 
9. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 
 
9.1. A aceitabilidade da proposta será, estritamente, conforme as especificações e exigências deste Termo 
de Referência, Edital e demais anexos. A descrição dos materiais deverá ser detalhada, com indicação de 
marca, modelo e demais características, de forma que se tenha uma noção objetiva e clara dos mesmos. 
 
10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
10.1- Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 
10.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto(s), será entre ao chefe da divisão ou na falta deste 
por servidor devidamente nomeado para posterior verificação da conformidade do material com as 
especificações do objeto licitado; 
10.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir da conclusão da verificação, de acordo com a solicitação do CONTRATANTE, e estando os materiais 
em conformidade com as especificações deste Termo. 
10.2- O CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto(s) que não atender (em) as especificações 
do objeto contratado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação. 
10.3 - O CONTRATADO deve apresentar, após o recebimento definitivo do objeto pela FISCALIZAÇÃO, nota 
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fiscal/fatura de serviços, emitida e entregue ao setor responsável pela fiscalização do contrato, para fins de 
liquidação e pagamento.  
 
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos materiais, contra 
a apresentação da fatura e/ou nota fiscal, devidamente atestada, por escrito pelo setor competente da 
contratante, condições indispensáveis para o pagamento. 
 
12-. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
12.1- Os recursos necessários à execução do objeto do presente Termo de Referência serão provenientes 
do orçamento próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, exercícios de 2018 no elemento de 
despesa 44-90-52 – Material Permanente. 
 
13- DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS 
 
13.1- A CONTRATADA se obriga a fornecer os materiais objeto deste termo de referência, num prazo de 30 
dias corridos, contados a partir do recebimento da nota empenho emitida pela CONTRATANTE, obedecendo 
as especificações e quantitativos, objeto deste termo. 
 
13.2- Os materiais deverão ser entregues no anexo da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, situado 
na Avenida Padre Julho Maria Lombard, nº 2800, Bairro Santa Rita, CEP: 68.900-000, Macapá-AP, no 
horário de 08h00min as 14h00minh; 
 
13.3– A ativação de testes de funcionamento dos equipamentos, serão realizados no local de entrega dos 
materiais, conforme descrito no subitem 13.2 deste termo, em data e hora acordada com a Divisão de 
Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 
 
13.4- A licitante deverá contatar com a Divisão de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado do 
Amapá, por meio do telefone (96) 3212-8318, para agendar a entrega e a realização dos testes de 
funcionamento dos equipamentos, com antecedência mínima de 02 dias úteis, caso seja necessário. 
 
13.5- É de responsabilidade da contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local indicado. 
 
13.6- Os equipamentos fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso e deverão ser entregues 
acompanhados, obrigatoriamente, de manuais de operação, descrição detalhada e código de fabricação de 
todos os componentes do equipamento, preferencialmente em português. 
 
13.7- Todos os procedimentos técnicos adotados pela contratada durante a ativação dos equipamentos 
fornecidos, deverão observar as orientações do fabricante.        
 
13.8- É facultada a Divisão de Patrimônio rejeitar o objeto, no todo ou em parte, desde que o objeto entregue 
esteja em desacordo com as especificações e condições ofertadas.  
 
14- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Art. 87, IV da Lei 
nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que: 
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 (A)-deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 
 (B)-no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho; 
 (C)-apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
 (D)-ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
 (E)-não mantiver a proposta, injustificadamente; 
 (F)-falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 (G)-comportar-se de modo inidôneo; 
 (H)-cometer fraude fiscal. 
14.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da Assembléia Legislativa do Estado do 
Amapá poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:  
 a) - multa moratória de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando 
por base o valor global do respectivo item; 
 b) - multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item. 
14.3- O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão 
do contrato. 

14.4- As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de 
até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 

14.5- Compete ao Diretor Geral a aplicação das penalidades previstas neste Edital, facultada a defesa do interessado, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

14.6- Da aplicação das penalidades previstas nos itens 14.1 e 14.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.  

14.7- As sanções previstas no item 14.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 
penalidades previstas neste Edital. 

 
15. DA GARANTIA 
 
15.1- Todos os equipamentos e materiais deverão possuir garantia/validade mínima de 12 (doze) meses, a 
contar do recebimento definitivo, ou garantia do fabricante, se for superior a doze meses. 
15.2- Os 30 (trinta) dias iniciais do Período de Garantia serão considerados como Período de Funcionamento 
Experimental. 
15.3- Durante o Período de Funcionamento Experimental, caso o produto apresente falhas de 
funcionamento, deverá ser substituído por outro completamente novo e com as mesmas características 
desde. Neste caso, dar-se-á início aos procedimentos e prazos estabelecidos nas condições de recebimento. 
15.4- Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar um número de contato telefônico da 
cidade de Macapá (prefixo 96) ou DDG (0800) para abertura de chamado técnico, que deverá ser identificado 
por um número, data e hora, para que o mesmo possa ser devidamente acompanhado.  
15.5- A contratada fornecerá endereço eletrônico para eventual contato que se faça necessário, no caso de 
indisponibilidade do acesso telefônico. 
15.6- A impossibilidade de recebimento de abertura de chamado através de tentativa nos canais de 
atendimento informados não exime o fornecedor do prazo de garantia do equipamento. 
15.7- A garantia será prestada com substituição de peças ou equipamentos defeituosos, sem qualquer 
limitação em relação ao quantitativo das mesmas, por outras originais e em estado novo, compatíveis com as 
características técnicas, especificadas ou superiores sem quaisquer ônus adicionais para esta Casa de Leis.           
         
16 - DO CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
O objeto do presente termo de referencia será adjudicado por item ao licitante vencedor. (Art. 825 da Lei 
11.382/2006). 
 
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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17.1 - Qualquer esclarecimento ou informação das especificações técnicas dos equipamentos presente neste 
termo de referência será esclarecido pelo servidor ou técnico capacitado, responsável pela 
especificação do objeto, responsável pela especificação do objeto. 
 

Responsável pela Elaboração: Departamento Administrativo da Assembleia Legislativa do Amapá   
 
 

Macapá/AP, 30 de maio de 2018 
 
 

NASSIB AMIM DO NASCIMENTO JUNIOR 
Diretor do Departamento Administrativo/AL 
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ANEXO I – Termo de Referência 

 

ITEM  
SIMBOLOGIA 

(MAPA) 
DESCRIÇÃO 

TOTAL NOS 
24 

GABINETES 

1 

 

- T - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE 
Material couro sintético bege, com braços cromados com 

couro sintético bege e base cromada; 
Rodas em nylon; 

Regulagem de altura com levantamento a gás; 
Com mecanismo de inclinação; 

Dimensões : 56.5 x 63 x 117-125cm 
Peso Máximo Suportado: mínimo de 100kg 

- 08 - 

2 

 

- S - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE 
Material encosto e assento em couro sintético preto, com 

braços e base cromados; 
Rodas em nylon; 

Regulagem de altura com levantamento a gás; 
Com mecanismo de inclinação; 

Dimensões : 56.5 x 63 x (máximo)125cm 
Peso Máximo Suportado: mínimo de 100kg 

- 22 - 

3 

 

- U - CADEIRAS DE AUDITÓRIO BEGE  
COM ASSENTO REBATÍVEL  

Estrutura em aço e madeira; 
Sistema de fixação das bases integrado; 

Assento com espuma flexível de poliuretano revestida com 
tecido 100% poliéster; 

Dimensões : 55 x 62 x 87cm 

- 200 - 

4 

 

- O - 

CADEIRA MODELO GERENTE FIRENZE PRETA 
Material em tela de PVC, com base e braços cromados; 

Rodas em poliuretano; 
Regulagem de altura com levantamento a gás; 
Com mecanismo cromado de Multi-Funções; 

Dimensões: 52 x 52 x 89-96cm; 
Peso Máximo Suportado: mínimo de 100kg 

- 25 - 

5 

 

- P - 

CADEIRA DEPUTADOS 
MODELO OFFICE SOFT ALTA GIRATÓRIA 

Material em couro ecológico Preto, com base e braços 
cromados; 

Rodas anti-risco e anti-ruído com acabamento metálico; 
Regulagem de altura com levantamento a gás; 

Regulagem de reclínio por sistema “relax”; 
Dimensões: 52 x 60 x 110cm 

Peso Máximo Suportado: mínimo de 100kg 

- 26 - 

6 

 

- Q - 

CADEIRA REUNIÃO, ESPERA E ATENDIMENTO 
Modelo com tecido cinza/grafite >60% poliéster e espuma de 

poliuretano; 
Pés em madeira maciça; 

Dimensões: 48 x 55 x 85cm 

- 297 - 

7 

 

- R - 

SOFÁ 
MODELO DETROIT 2 LUGARES 

Estrutura em tubos de aço pintado com epóxi-pó, com 
assento e encosto em madeira maciça; 

Revestimento do assento e encosto com tecido 100% 
polipropileno e espuma de poliuretano; 

Dimensões: 140 x 78 x 75cm 

- 24 - 
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8 

 

- G - CADEIRA PRESIDENTE 
MODELO DANZ EXECUTICA ALTA GIRATÓRIA 

Material de assento e encosto em espuma D30, de 
revestimento sintético de poliuretano cinza; 

 base e braços cromados; 
Rodas em nylon; 

Regulagem de altura com levantamento a gás; 
Regulagem de reclínio por sistema “relax”; 

Dimensões: 62 x 67 x 11-120cm 
Peso Máximo Suportado: mínimo de 100kg 

 

- 01 - 

9 

 

- H - 

SOFÁ PRESIDÊNCIA 
MODELO PERFIL PRETO 3 LUGARES 

Estrutura em tubos de aço pintado com epóxi-pó, com 
assento e encosto em madeira maciça; 

Revestimento do assento e encosto com tecido 100% 
poliéster e espuma D28; 

Dimensões: 200 x 100 x 70cm 
 

- 03 - 

10 

 

- I - 

POLTRONA PRESIDÊNCIA 
MODELO ELZA  

Material em couro ecológico Preto,  
com pés torneados em madeira maciça; 

Dimensões: 69 x 68 x 83cm 
Peso Máximo Suportado: mínimo de 100kg 

- 04 - 

11 

 

- J - 

CADEIRA MESA REDONDA DE REUNIÃO 
MODELO ANDY GIRATÓRIA 

Material de assento e encosto em espuma D28 revestida com 
tecido 100%poliéster,  

com base em madeira maciça; 
Dimensões: 48 x 62 x 84cm 

Peso Máximo Suportado: mínimo de 100kg 

- 06 - 

12 

 

- K - 

POLTRONA SALA VIP 
MODELO 70CM 

Estrutura em madeira de reflorestamento; 
Assentos, encostos e braços em espuma D28 revestida em 

fibra de poliéster; 
Dimensões: 70 x 91 x 86cm 

- 04 - 

13 

 

- L - 

SOFÁ SALA VIP 
MODELO 2 LUGARES 2M 

Estrutura em madeira de reflorestamento; 
Assentos, encostos e braços em espuma D28 revestida em 

fibra de poliéster; 
Dimensões: 200 x 91 x 86cm 

 

- 03 - 

14 

 

- M - 

CADEIRA DE TRABALHO 
MODELO EXECUTIVA GIRATÓRIA PRETA 

Material em tela mesh (nylon), e assento de espuma com 
densidade controlada; 

Braços em polipropileno;  
Rodas em poliuretano; 

Regulagem de altura com levantamento a gás;  
Dimensões: 49 x 61 x 86-93cm 

Peso Máximo Suportado: mínimo de 100kg 

- 70 -  

15 

 

- N - 
CADEIRA DE ESPERA 

Material do assento e encosto em polipropileno branco e 
base fixa cromada  

- 11 - 

 

ANEXO 2 – Termo de Referência 
ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E ACESSÓRIOS 
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16 

 

TV LED DE 40” FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 
COM MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 USB 

 
Taxa de atualização de 60hz; 

Taxa de atualização com tecnologia 120hz; 
Recurso de áudio surround, dolby digital, som estéreo; 

Demais conexões: Entrada RF (1), Vídeo Composto/Componente (1 - híbrido), 
Áudio Analógico (1), Saída de Áudio/Fone de ouvido (1 - híbrido). 

- 21 - 

17 

 

TV LED DE 40” FULL HD COM CONVERSOR DIGITAL 
COM MÍNIMO DE 2 ENTRADAS HDMI E 1 USB 

Taxa de atualização de 60hz; 
Taxa de atualização com tecnologia 120hz; 

Recurso de áudio surround, dolby digital, som estéreo; 
Demais conexões: Entrada RF (1), Vídeo Composto/Componente (1 - híbrido), 

Áudio Analógico (1), Saída de Áudio/Fone de ouvido (1 - híbrido). 
COTA RESERVADA DO ITEM 16 PARA ME, EPP E MEI, em atendimento a LC 

123/2006. 

- 07 - 

18 

 

SUPORTE DE TV ARTICULADO PARA PAREDE 
DE 23” A 55” 

- 28 - 

19 

 

 
SMART TV LED 49” Full HD 49 WEBBROWSER (navegador) - 
Conversor Digital, no mínimo 1 USB 2 HDMI, display mano cell, 

resolução ultra HD 4K, Dolby Vision, Ultraluminância, Padrão de imagem 
NTSC, PAL-M/N, SBTUD, na cor preta 

 

- 05 - 

20 

 

MONITOR FULL HD LED 23" 
COM ENTRADAS HDMI, VGA E DVI 

Bivolt, Recursos de imagem, Frequência Horizontal e Vestical, na cor preta 
- 20 - 

21 

 

PROJETOR COM MINIMO  3300 LUMENS, Tecnologia: DLP; Resolução Nativa: 
XGA, 1024 x 768; Brilho:3300 ANSI Lumens; Contraste: 15000:1; Lentes: F=2.46-

2.66, f=21.8-25.6 
Formato de Tela Nativo: 4:3 (5 modos selecionáveis) 

Índice de Projeção: 1.94-2.32; Tamanho da Imagem: 60 ~ 300"; Zoom: 1.2x 
Lâmpada (Normal / Econômico): 4.500 / 6.000 / 10.000 horas 

Compensação Projetada (offset):Vertical: 106%±2.5% 
Resolução Suportada: VGA(640 x 480) para WUXGA_RB(1920 x 1200) 
Frequência Horizontal: 15K-102KHz; Frequência Vertical¿: 23-120Hz 

Voltagem da Lâmpada: UHP 203W 
HDTV Compatível: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 

Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, SECAM 

- 06 - 

22 

 

TELA DE PROJEÇÃO VISOGRAF 100" RETRATIL 
180 X 180 TLRT 180/01, fixação na parede ou teto, enrolamento automático por 
mola, com botão esticador do tecido (tensor interno), parada multipoint, perfil 

sextavado de alumínio com acabamento e pintura epóxi preta. 

- 06 - 

23 

 

SUPORTE TRIPE C/ 02 BANDEJAS RETRÁTIL 2,10 mts PROJETOR DATASHOW E 
NOTEBOOK 

Bandejas em chapa de aço, com pintura eletrostática na cor preta com fita 
velcro para fixação do projetor e notebook, inclinação de 70° para frente e para 

trás, com giro de 360° para os lados, bandeja desmontáveis do tripé e com 
medida universal para notebooks. 

04 
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24 

 

PORTA BANNER STANDARD VECTOR 02 ESTÁGIOS, ALTURA MINI: 1,00 mt DE 
ALTURA E NO MAX 2,80 mt 

 
- 01- 

25 

- SERVIDOR TIPO 02 - 

 
PROCESSADOR EIGHT CORE 2.40 GHZ, 

32GB RAM 
24TB EM DISCOS DE 2TB SAS 7.200RPM, 

4 INTERFACES DE REDES GIGABIT, 
FONTES REDUNDANTES, 

S.O. WINDOWS STORAGE SERVER, 
GARANTIA 5 ANOS 

 

- 02 - 

26 
- NOBREAK PORTE GRANDE - 

NOBREAK DE GRANDE PORTE 
POTRÊNCIA 15KVA, 

TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA E SAÍDA 220/230/240VCA 
- 01 - 

27 

 

FRIGOBAR INOX 
MODELO DE 120L BIVOLT 

(50 X 45 X 85cm) 
- 26 - 

28 

 

FRIGOBAR INOX 
MODELO DE 120L BIVOLT 

(50 X 45 X 85cm) 
COTA RESERVADA DO ITEM 27 PARA ME, EPP E MEI, em atendimento a LC 

123/2006. 

- 8 - 

29 

 

REFRIGERADOR FROST FREE INOX 
MODELO DUPLEX 350L BIVOLT 

(62 X 55 X 162cm) 
- 02 - 

30 

 

MICRO-ONDAS INOX 
MODELO 20L, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA 

(45 X 35 X 26cm) 
 

- 01 - 

31 

 

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS INOX; 
7 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM, 02 QUEIMADORES SIMPLES E 02 

DUPLOS DE BAIXA PRESSÃO - GRANDE BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO CORPO 
EM AÇO INOX TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6MM MEDIDAS DO FOGÃO: 

ALTURA: 80 CM LARGURA: 78,8 CM PROFUNDIDADE: 87,5 CM MEDIDA INTERNA 
DO FORNO: ALTURA: 31 CM LARGURA: 48 CM PROFUNDIDADE: 59 CM 87 
LITROS, COM KIT DE INSTALAÇÃO ORIGINAIS PARA GÁS DE BOTIJÃO (GLP) 

- 01 - 

32 

 

COIFA DE PAREDE PIRAMIDAL 
60CM INOX 4 BOCAS COM DUPLO FILTRO 

- 01 - 

33 

 

CONJUNTO MESA COM 4 CADEIRAS  
DOBRÁVEL EM MADEIRA MACIÇA 70 X 70 

-06- 
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34 

 

SMART TV 75” 
MODELO: Sony XBR 75X905E 

Com tela retroiluminada por LED Uhd/4K 
- 01 - 

 
Macapá/AP, 30 de maio de 2018 

 
 

NASSIB AMIM DO NASCIMENTO JUNIOR 
Diretor do Departamento Administrativo/AL 
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ANEXO II 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 010/2018 - CPL/ALAP 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ 

A/C PREGOEIRO 

Assunto: Referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2018 - CPL/AL/AP 

 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

…......…..................nome.....da.....empresa........................, CNPJ n°  ___.____.____ /____-__, 

vem, por meio de seu representante legal, apresentar a Proposta no Valor Global de R$ 

x.xxx,xx (….........…valor extenso....................................................), para fornecer o objeto, nas 

condições e prazos estabelecidos no Pregão supracitado, de acordo com os preços constantes 

no quadro abaixo: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.  
VALOR 

UNITÁRIO  
VALOR 
TOTAL 

01 
CADEIRA MODELO GERENTE FIREZE PRETA 

UND 24 X,XX X,XX 

02 
 

UND  X,XX X,XX 

03  UND  X,XX X,XX 

VALOR TOTAL X,XX 

 

Dados Bancários: Banco / Agência/ Conta Corrente: 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

Prazo para entrega: 30 dias, após o recebimento da Nota de Empenho. 

 

 

Macapá – AP, _____ de ___________ de 2018 

 

 

___________________________________ 
Representante Legal 

 
Identificação do Representante Legal: 
Nome completo: 
CPF: 
RG: 
Cargo na empresa: 

Obs.: Emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO III 
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 010/2018 - CPL/ALAP 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
  
 
 
 
 
 

 A _____ (nome da licitante)______, CNPJ n.º __________________, declara à 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, para fins de participação no procedimento licitatório 

sob a modalidade de PREGÃO ELETRÕNICO nº. 010/2018-CPL/AL, cumprir plenamente todos 

os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando 

ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.  

 
      
   

Local , ______ de ______________ de 2018. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

( Emitir em papel timbrado que identifique o licitante ) 
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ANEXO IV 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 010/2018 - CPL/AL 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME E EPP  

 

  

A_________(razão social da empresa)__________ com sede no(a) 

________(cidade ou Município) ______________, inscrita no CNPJ nº ___________________, 

sito a _____________(endereço)____________, vem por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr(a) _____________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é 

______(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE)___________, que cumpre os 

requisitos legais para efeito de qualificação como ME ou EPP e que não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 44/2007, 

estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 

havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.  

 

Macapá, ____ de ___________ de 2018 

 

 
 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

( Emitir em papel timbrado que identifique o licitante ) 
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AANNEEXXOO  VV  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 010/2018 - CPL/ALAP 

  

  

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da 

empresa:___(empresa licitante)__ ,CNPJ:______________________,doravante denominada 

licitante, para fins do disposto no item 3.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2018 - 

CPL/ALAP, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 010/2018 - CPL/ALAP, foi 

elaborada de maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 010/2018 - CPL/ALAP, por qualquer meio 

ou qualquer pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 

010/2018 - CPL/ALAP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 010/2018 - CPL/ALAP. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 010/2018 - CPL/ALAP. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 010/2018- 

CPL/ALAP, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 010/2018 - CPL/ALAP 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 010/2018 - 

CPL/ALAP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante do órgão licitante 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. 

 
 
 

Macapá - AP, em _____ de _______________de 2018 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal da empresa licitante 

  

  

  

  

  

  

  

Obs.: Emitir em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO VI 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 010/2018 - CPL/AL 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO (Lei 9.854/99) 

 

 

 

 

A _______(nome do licitante)_____, CNPJ n.º ________________________ 

DECLARA, junto a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, em referencia ao edital do 

Pregão Eletrônico n.º 010/2018 - CPL/AL, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, de 1988, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, salvo, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

  

 

Macapá, ____ de ___________ de 2018 

 

 
 
 
 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

( Emitir em papel timbrado que identifique o licitante ) 
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ANEXO VII 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 010/2018 - CPL/AL 

 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 

  

 
 
 

A _____(nome do licitante)____, CNPJ n.º ________________________declara 

à Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, para fins de participação no procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÕNICO nº. 010/2018 - CPL/AL, que até a 

presente data inexiste fato impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatória, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 
 
 

Local , ______ de ______________ de 2018. 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
( Emitir em papel timbrado que identifique o licitante ) 
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ANEXO VIII 

PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 010/2018 - CPL/AL 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP Nº 010/2018 – CPL/ALAP 

Pregão Eletrônico Nº 010/2018 CPL/ALAP 

Processo Administrativo Nº 0217/2018 – PRESI/AL 

 

Aos ......... dias do mês de ............. de dois mil e dezoito, o Poder Legislativo, por intermédio da 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, Órgão Gerenciador deste Registro de 

Preços situado à Avenida FAB, s/nº, Centro, Macapá–AP, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas sob o n°. 34.868.927/0001-60, representado neste ato pela Sr(a) 

........................................, profissão, nacionalidade, estado civil, inscrita no Cadastro de Pessoa 

Física sob o nº. ........................, residente e domiciliada neste Capital, no uso de suas atribuições 

legais, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo, vencedor do Pregão Eletrônico 

n. 010/2018 – CPL/ALAP para aquisição de Mobiliário, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e 

Acessórios através do Sistema de Registro de Preço (SRP) para atender as necessidades da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, observadas às disposições contidas na Lei n. 

10.520/2002, e subsidiariamente na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal nº 

5.450/2005, Decreto Federai n° 7.892/2013 e peio Decreto 3.555/2000. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

1.1 – Aquisição eventual de Mobiliário, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Acessórios, 

através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) para aparelhamento do prédio Sede da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, conforme especificações técnicas e quantitativas 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

2.1 - A partir desta data, ficam registrados nesta Casa de Leis os preços do fornecedor a seguir 

relacionado, objetivando o compromisso de fornecimento de Mobiliário, Eletrodomésticos, 

Eletroeletrônicos e Acessórios, nas condições estabelecidas no ato convocatório e seus 

anexos e mediante emissão/recebimento de Nota de Empenho ou Autorização de 

Compra/fornecimento:  

1ª –  .................................... , CNPJ: ........................... estabelecida à Rua ......................., nº ................ 

Bairro .................., Macapá–AP, CEP ...................., Telefone (....) ..................., e-mail: 

__________________, representada legalmente por ....................................., CPF nº ............................ 

e RG nº ............................, Primeira colocada: 

Item Especificação Und Qtde 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 

CADEIRA MODELO GERENTE FIRENZE PRETA 
Fabricante: 
Marca/modelo: 

24 Und X,XX X,XX 

02 .... .... Und X,XX X,XX 

... .... ... ... .... .... 

 

2.2 - O valor total desta  Ata de Registro de Preço é de R$ x,xx (............................................). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA  

3.1 - A CONTRATADA se obriga a fornecer os materiais objeto deste termo de referência, num 

mailto:olimaqap@hotmail.com
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prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota empenho emitida 

pela CONTRATANTE, obedecendo as especificações e quantitativos, objeto deste termo. 

3.1.1 – a Nota de empenho poderá ser enviada por para o  e-mail informado pelo fornecedor e o 

prazo de entrega começa a contar a partir do 1º (primeiro) dia subsequente ao envio;  

3.2 - Os materiais deverão ser entregues no anexo da Assembleia Legislativa do Estado do 

Amapá, situado na Avenida Padre Julho Maria Lombard, nº 2800, Bairro Santa Rita, CEP: 

68.900-000, Macapá-AP, no horário de 08h00min as 14h00min; 

3.3 – A ativação de testes de funcionamento dos materiais/equipamentos, serão realizados no 

local de entrega dos materiais, conforme descrito no subitem 3.2 desta Ata, em data e hora 

acordada com a Divisão de Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

3.4- A licitante deverá contatar com a Divisão de  

Patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, por meio do telefone (96) 3212-8318, 

para agendar a entrega e a realização dos testes de funcionamento dos materiais/equipamentos, 

com antecedência mínima de 02 dias úteis, caso seja necessário. 

3.5 - É de responsabilidade da contratada o transporte vertical e horizontal do objeto até o local 

indicado. 

3.6 - Os materiais/equipamentos fornecidos deverão ser novos e de primeiro uso e deverão ser 

entregues acompanhados, obrigatoriamente, de manuais de operação, descrição detalhada e 

código de fabricação de todos os componentes dos materiais, preferencialmente em português. 

3.7 - Todos os procedimentos técnicos adotados pela contratada durante a ativação dos 

materiais/equipamentos fornecidos, deverão observar as orientações do fabricante.        

3.8- É facultada a Divisão de Patrimônio rejeitar o objeto, no todo ou em parte, desde que o 

objeto entregue esteja em desacordo com as especificações e condições ofertadas.  

 

CLÁUSULA QUARTA –DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
4.1- Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 

4.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega do (s) produto(s), será entre ao chefe da divisão ou na 

falta deste por servidor devidamente nomeado para posterior verificação da conformidade do 

material com as especificações do objeto licitado; 

4.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da conclusão da verificação, de acordo com a solicitação do CONTRATANTE, e 

estando os materiais em conformidade com as especificações deste Termo. 

4.2- O CONTRATADO deve efetuar a troca do (s) produto(s) que não atender (em) as 

especificações do objeto contratado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do 

recebimento da solicitação. 

4.3 - O CONTRATADO deve apresentar, após o recebimento definitivo do objeto pela 

FISCALIZAÇÃO, nota fiscal/fatura de serviços, emitida e entregue ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento.  

 

CLÁUSULA QUINTA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO 

CONTRATO 

5.1. A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada pelo chefe da Divisão de 

Patrimônio, na condição de representantes da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, os 

quais deverão atestar os documentos das despesas, quando comprovado o fiel e correto 

fornecimento dos materiais solicitados, para fins de pagamento. 

5.2- O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), deverá ser 

efetuado por comissão devidamente nomeada através de portaria de, no mínimo, 3 
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(três) membros, conforme determina o art. 15, §8º da Lei 8.666/1993. 

5.3- No curso da entrega dos materiais, objeto do contrato, caberá a CONTRATANTE, 

diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das exigências e 

especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa contratada.  

5.4- A CONTRATANTE poderá rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos caso estejam 

em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, no respectivo edital e seus Anexos. 

8.5- A CONTRATANTE, por intermédio do setor de Divisão de Material, comunicará a empresa 

contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na entrega dos materiais, para 

imediata substituição, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

5.6- A presença da fiscalização da CONTRATANTE não elide nem minimiza a responsabilidade 

da empresa contratada. 

5.7- Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento dos materiais deverão ser 

prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para o contratante. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1- Fornecer os materiais rigorosamente de acordo com as especificações técnicas 

apresentadas pela CONTRATANTE e da sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de 

qualidade predeterminados; 

6.2- Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do 

prazo contratual, quaisquer erros;  

6.3- Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores 

ou terceiros, em razão ou não do objeto do Contrato;  

6.4- Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela 

CONTRATANTE; 

6.5- Manter, durante a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1 Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa 

fornecer os produtos dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência; 

7.2. Designar servidor lotado na Divisão de Patrimônio, para exercer o acompanhamento e 

recebimento dos materiais e atestar a Nota Fiscal; 

7.3. Notificar por escrito a CONTRATADA, a respeito de qualquer irregularidade constatada nos 

serviços e no fornecimento dos materiais; 

7.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa; 

7.5 Enviar eletronicamente (por e-mail) a nota de empenho digitalizada emitida em favor do 

fornecedor, ou quando da impossibilidade de comunicação citada anteriormente o 

encaminhamento do empenho será feito por outros meios (fax, via postal, etc); 

7.4 Impedir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA executem o objeto contratado; 

7.5 Fornecer à CONTRATADA, a qualquer tempo, toda a informação que julgar pertinente à 

execução do objeto licitado, no intuito do bom desenvolvimento do compromisso assumido, 

sempre se pautando nas normas reguladoras citadas e outras que venham a ser emitidas mesmo 

após a celebração do contrato; 

7.6 Solicitar à CONTRATADA a retificação de qualquer serviço prestado cujo padrão de 

qualidade esteja fora das especificações contidas neste Termo de Referência; 

7.7 Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate casos de irregularidades, defeitos, vícios ou 

incorreções, durante a execução do objeto, para que a mesma adote medidas indispensáveis ao 

bom andamento do que foi solicitado, conforme objeto constante no edital e seus anexos; 
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7.8 Exigir da empresa contratada integral responsabilidade pela boa execução e eficiência no 

cumprimento do objeto, mormente no que se refere à sua fiel execução; 

7.9 Efetuar o pagamento após o aceite do material objeto deste Termo, devendo a nota fiscal ou 

fatura estar devidamente atestada pelo setor competente; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DA ATA 

8.1 - O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da 

assinatura pelo Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

8.2 - O extrato será publicado no Diario Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. 

 

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

9.1 - O pagamento será efetuado após o aceite definitivo do item solicitado através de Empenho e 

conforme especificações técnicas desta Ata, a CONTRATADA deve apresentar a Nota 

Fiscal/Fatura a qual deverá ser entregue no Patrimônio da ALAP. 

9.2 - Após as faturas serem aceitas e atestadas pelo Divisão de Patrimônio da CONTRATANTE, e 

após a comprovação da regularidade das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social), 

como também as Certidões Negativas de Débitos Federal (conjunta), Estadual e Municipal, o 

pagamento será efetuado pelo Setor Financeiro da CONTRATANTE, o qual ocorrerá em até 30 

(trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo realizado pelo Setor Competente; 

9.3 O pagamento à CONTRATADA será efetuado por meio de ordem bancária de crédito ou 

depósito direto em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela 

Contratada; 

9.4 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento ou a data do depósito efetuado direto em conta corrente indicada pela 

Contratada; 

9.5 Fica a CONTRATADA ciente de que, quando da ocasião do pagamento, será verificado se as 

condições de habilitação estão mantidas.  

9.6 Os preços registrados não poderão variar durante o prazo de validade da Ata de Registro de 
Preços. 
9.7 Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual e 

recolhimento dos respectivos encargos sociais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações referidas no Art. 87, IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio 

da ampla defesa, a licitante que: 

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 

b) no prazo determinado, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não retirar a Nota de 

Empenho; 

c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 

d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

e) não mantiver a proposta, injustificadamente; 

f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo; 

h) cometer fraude fiscal. 
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10.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da Assembléia 

Legislativa do Estado do Amapá poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora 

as seguintes sanções:  

a) multa moratória de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso na execução da 

Ata de Registro de Preço, tomando por base o valor global do respectivo item; 

b) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo item. 

10.3- O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, 

poderá ensejar a rescisão do contrato. 

10.4- As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, 

recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial, caso não cumprida, 

serão cobradas judicialmente. 

10.5- Compete ao Diretor Geral a aplicação das penalidades previstas neste Edital, facultada a 

defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

10.6- Da aplicação das penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.2 caberá recurso, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por 

intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir 

devidamente informado.  

10.7- As sanções previstas no item 10.2, alíneas “b” e “c”, poderão ser aplicadas conjuntamente 

com as demais penalidades previstas neste Edital. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP 

11.1 - Após a adjudicação do objeto e homologação do processo licitatório pela autoridade 

competente, o(s) licitante(s) vencedor(es) será(ão) convocado(s) para assinar(em) a Ata de 

Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, e depois de publicada no Diário Oficial 

Eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá terá efeito de compromisso de 

fornecimento de acordo com as condições estabelecidas neste edital. 

11.2 - A assinatura da Ata de Registro de Preços, deverá ser realizada na Coordenadoria de 

Contratos, Convênios Controle e Fiscalização, localizada no Prédio Administrativo da Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá, 2º andar, sito a Rua Santos Dumont, n° 2089 esquina com a 

Avenida Desidério Antônio Coelho, Bairro Buritizal, em Macapá – AP, nos dias úteis, no horário 

de 8h às 12h:00min. 

11.3 - Caso o licitante convocado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, 

poderão ser convocados os licitantes remanescentes para fazê-lo em iguais condições e prazo. 

11.3.1 - Será celebrada(s) ata(s) para o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com 

preços iguais ao do licitante vencedor, para formação de cadastro de reserva, sendo respeitada a 

sequência da classificação no certame, sendo que a ordem de classificação dos licitantes 

registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações, conforme o art. 11, caput do Decreto 

nº 7.892/2013. 

11.4 - Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

11.4.1 - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; 

e 

11.4.2 - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens em valor 

igual ao do licitante mais bem classificado. 

11.5 - Se houver mais de um licitante que aceite cotar os materiais por preço igual ao do licitante 

mais bem colocado, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada 

durante a fase competitiva. 

11.6 - A existência de preços registrados não obriga a(s) instituição(ões) a firmar contratações 

nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do item, sendo 
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assegurada, ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. (art. 16 do Decreto Federal n° 7.892/2013). 

11.7 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

na alínea "d" do art. 65, II da Lei n.º 8.666/93 e no art. 17 do Decreto n° 7.892/2013. 

11.8 - Não serão realizados acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º do art. 12 do 

Decreto nº 7.892/2013). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

12.2 – A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, através do setor responsável, realizará 

pesquisa periódica para comprovar a manutenção da vantajosidade da Ata de Registro de 

Preços. (art. 9º, XI, Decreto nº 7.892/2013). 

12.3 - Quando do gerenciamento da Ata de Registro de Preços, a Assembleia Legislativa do 

Estado do Amapá, através do setor responsável, conforme art. 5º do Decreto nº 7.892/2013:  

12.3.1 - conduzirá eventuais renegociações dos preços registrados; 

12.3.2 - aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de 

infrações no procedimento licitatório; 

12.3.3 - aplicará, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 

descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 

contratuais, em relação às suas próprias contratações, cabendo ao órgão participante e ao não 

participante a apuração e aplicação das penalidades relativas às suas contratações (§único do 

art. 6º do Decreto nº 7.892/2013). 

12.4 - A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá promoverá as negociações e todos os 

procedimentos relativos à revisão e ao cancelamento dos preços registrados, obedecendo às 

disposições do Capítulo VIII do Decreto nº 7.892/2013. 

12.5 - A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá promoverá o cancelamento do registro do 

fornecedor que (art. 20 do Decreto nº 7.892/2013): 

12.5.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa; 

12.5.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável assegurada o contraditório e a ampla defesa; 

12.5.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

12.5.4 - 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, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

12.6 - A Assembleia Legislativa do Estado do Amapá poderá cancelar o registro do preço por fato 

superveniente ou por motivo de força maior, que comprovada e justificadamente prejudique o 

cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PREÇO 

13.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do 

inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

13.2 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 
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13.2.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

13.2.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

13.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá poderá: 

13.3.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade e dos 

motivos e comprovantes apresentados; e. 

13.3.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 

ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

 

14.1 - A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada 

por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública desde que devidamente justificada a 

vantagem, e mediante anuência da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá,  

14.2 - Quando da formalização do pedido para fazer uso da Ata de Registro de Preços decorrente 

desta licitação, o Órgão Não Participante deverá informar os itens e quantidades a serem 

adquiridos, enviando documento assinado por autoridade competente do órgão ou entidade a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, Prédio Sede, Setor de Protocolo, térreo, sito a Av. 

Fab, nº 14, Bairro Central, Macapá - AP, das 08h0 as 12h00, de segunda a sexta-feira. 

14.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde 

que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e Órgão(s) que já aderiram à ata, quando houver. (§ 

2º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

14.4 - As aquisições ou contratações por cada Órgão Não Participante não poderão exceder a 

100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na 

Ata de Registro de Preços. (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

14.5 - O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não 

excederá, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo total, para cada item registrado, 

independente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem (§ 4º do art. 22 do Decreto 

nº 7.892/2013). 

14.6 - Após a autorização da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, o Órgão Não 

Participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, 

observado o prazo de vigência da Ata (§ 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

14.7 - Compete ao Órgão Não Participante 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 às suas próprias contratações, informando as ocorrências a Assembleia 

Legislativa do Estado do Amapá (§ 7º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – DA GARANTIA 

15.1- Todos os materiais/equipamentos e materiais deverão possuir garantia/validade mínima de 

12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo, ou garantia do fabricante, se for superior a 

doze meses. 

15.2- Os 30 (trinta) dias iniciais do Período de Garantia serão considerados como Período de 
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Funcionamento Experimental. 

15.3- Durante o Período de Funcionamento Experimental, caso o produto apresente falhas de 

funcionamento, deverá ser substituído por outro completamente novo e com as mesmas 

características desde. Neste caso, dar-se-á início aos procedimentos e prazos estabelecidos nas 

condições de recebimento. 

15.4- Durante o período de garantia, a contratada deverá disponibilizar um número de contato 

telefônico da cidade de Macapá (prefixo 96) ou DDG (0800) para abertura de chamado técnico, 

que deverá ser identificado por um número, data e hora, para que o mesmo possa ser 

devidamente acompanhado.  

15.5- A contratada fornecerá endereço eletrônico para eventual contato que se faça necessário, 

no caso de indisponibilidade do acesso telefônico. 

15.6- A impossibilidade de recebimento de abertura de chamado através de tentativa nos canais 

de atendimento informados não exime o fornecedor do prazo de garantia do itens. 

15.7- A garantia será prestada com substituição de peças ou materiais defeituosos, sem qualquer 

limitação em relação ao quantitativo das mesmas, por outras originais e em estado novo, 

compatíveis com as características técnicas, especificadas ou superiores sem quaisquer ônus 

adicionais para esta Casa de Leis.. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o 

respectivo extrato no Diário Oficial do Estado do Amapá e/ou Diário Oficial Eletrônico da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

16.2 - Fica designado como Gestor desse Registro de Preços o Diretor Geral desta Casa de Leis 

ou a quem este delegar competência para tal ato: 

16.3 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n° 010/2018 CPL/ALAP com seus anexos 

e as propostas das empresas classificadas. 

16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Macapá - AP para dirimir dúvidas ou questões oriundas 

do presente instrumento, quando questões decorrentes não possam ser dirimidas 

administrativamente, com exclusão de qualquer outra. E, por estarem às partes justas e 

compromissadas, assinam a presente ATA em duas vias, de igual teor, na presença das 

testemunhas abaixo assinadas.                                                                                             

Macapá – AP, XX de ................. de 2018 

 

_____________________________ 

Diretor Geral AL/AP 

 

_________________________________ 

Assinatura  

Nome do representante  

Empresa 

TESTEMUNHAS: 

________________________________  

CPF: 

 

________________________________ 

CPF:  
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ANEXO IX  

PREGÃO ELETRÕNICO Nº. 010/2018-CPL/AL 

 

CADASTRO DE RESERVA 

Ata de Registro de Preços - SRP Nº 010/2018 - ALAP 

Pregão Eletrônico Nº 010/2018 CPL/ALAP 

Processo Administrativo Nº 0217/2018 – PRESI/AL 

 
 
Aos ......... do mês de ............. de dois mil e dezoito, o Poder Legislativo, por intermédio da 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ, Órgão Gerenciador deste Registro de 

Preços situado à Avenida FAB, s/nº, Centro, Macapá–AP, inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas sob o n°. 34.868.927/0001-60, representado neste ato pela Sr(a) 

........................................, profissão, nacionalidade, estado civil, inscrita no Cadastro de Pessoa 

Física sob o nº. ........................, residente e domiciliada neste Capital, no uso de suas atribuições 

legais, nos termos do Art. 15, da Lei nº. 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto 

Federal n° 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002 e nas 

disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2018 – CPL/ALAP, Processo nº 

1795/2017, resolve registrar os preços das empresas que após a fase competitiva concordaram 

em formar o cadastro de reserva conforme o art. 10 do Decreto nº 7.892/2013, no certame acima 

referido, homologado no dia xx/xx/2018, conforme consta no Termo de Homologação publicado 

no sítio do Comprasnet. As empresas assumem o compromisso de fornecer o(s) item(ns), de 

acordo com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de  Licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2018 – CPL/ALAP, nas quantidades estimadas e pelo(s) 

preço(s) registrado(s), observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - Aquisição eventual de Mobiliário, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Acessórios, 

através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) para aparelhamento do prédio Sede da 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, conforme especificações técnicas e quantitativas 

estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO 

2.1 - O disposto na presente Ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

condições avençadas no Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços supramencionado, 

que se regerá pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto n.º 3.555, de 08 de 

agosto de 2000, Decreto n° 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e pelo Decreto n.º 5.450, de 31 de 

maio de 2005, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

suas alterações e regulamentações posteriores, além do que mais for exigido no Edital e em seus 

Anexos. 

2.2 - As especificações técnicas, obrigações e penalidades constantes no Edital e Termo de 

Referência do Pregão Eletrônico (SRP) nº 010/2018- CPL/ALAP integram esta Ata de Registro de 

Preços, independente de transcrição. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS EMPRESAS REGISTRADAS 

3.1 – Relação de licitantes que aceitaram registrar seus preços no Cadastro de Reserva, por 

ordem de classificação: 
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.................................... , CNPJ: ........................... estabelecida à Rua ......................., nº 

................ Bairro .................., Macapá–AP, CEP ...................., Telefone (....) ..................., e-

mail: __________________, representada legalmente por ....................................., CPF nº 

............................ e RG nº ............................,: 

.................................... , CNPJ: ........................... estabelecida à Rua ......................., nº 

................ Bairro .................., Macapá–AP, CEP ...................., Telefone (....) ..................., e-

mail: __________________, representada legalmente por ....................................., CPF nº 

............................ e RG nº ............................,: 

....... 

 

3.2 – O registro dos fornecedores terá por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de 

impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas seguintes hipóteses: 

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

3.2.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

3.2.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou. 

3.2.4 - sofrer sanção prevista no edital e seus anexos, assegurado o direito ao contraditório e a 

ampla defesa. 

3.2.5 - Cancelamento do registro de preços decorrente de fator superveniente de caso fortuito ou 

força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados por 

razão de interesse público ou a pedido do fornecedor; 

3.2.6 - Será respeitada a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata de Reserva nas 

contratações. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS ITENS REGISTRADOS 

 

Item Especificação Classificação Empresa 
Marca/Modelo 

Fabricante 

01 
CADEIRA MODELO GERENTE FIRENZE 
PRETA 

2ª Colocada ...... ...... 

3ª Colocada ....... ....... 

....... ....... ....... 

02 ... 

....... ....... ....... 

....... ....... ....... 

....... ....... ....... 

03 ........ ....... ....... ....... 

 

4.1 – As empresas classificadas, quando convocadas, se comprometem em fornecer os itens, de 

acordo com o fabricante, marca e modelo informados na proposta de preço apresentada, 

devidamente aprovada. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO 

RESERVA 

mailto:olimaqap@hotmail.com
mailto:olimaqap@hotmail.com
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5.1 - A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de 

sua assinatura, incluídas as eventuais prorrogações. (art. 12 do Decreto n° 7.892/2013). 

5.2 - Nos termos do art. 15º, § 4º da Lei nº 8.666/93, e do Art. 16 do Decreto nº 7.892/2013, 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, quando for o caso, não está obrigado a adquirir 

exclusivamente por intermédio desta Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos 

preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto, uma licitação específica, 

assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de 

condições. 

 

CLÁUSULA SEXYA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do Art. 65 da Lei N° 8.666, de 1993. 

6.2 - O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 

65 da Lei n° 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou 

de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Assembleia Legislativa do Estado do 

Amapá promover as negociações junto aos fornecedores. 

6.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao 

preço praticado no mercado, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá deverá: 

6.3.1 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado; 

6.3.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o 

registro, sem aplicação de penalidade; 

6.3.3 - Convocar os demais fornecedores, observada a ordem de classificação e as Atas do 

Cadastro de Reserva. 

6.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a 

Assembleia Legislativa do Estado do Amapá poderá: 

6.4.1 - Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado nos termos da alínea ”d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93, quando 

cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 

ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual; 

6.4.2 - Caso inviável ou frustrado a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, 

caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se 

confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.4.3 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, 

quando cabível. 

6.5 - A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações 

havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos 

componentes dos custos devidamente justificada. 

6.6 - Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para 

verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de 

mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a 

ser realizada pela própria unidade, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da 

alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos 

respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os 
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documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente 

autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais. 

6.7 - É vedado ao contratado interromper o funcionamento enquanto aguarda o trâmite do 

processo de revisão de preços, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, 

salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Cláusula. 

6.8 - Não havendo êxito nas negociações, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá deverá 

proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no 

Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, e adotar as medidas cabíveis para 

obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 19 do Decreto 

7.892/2013. 

6.9 - É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo. 

6.10 -. Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação. 

6.11 - Havendo qualquer alteração, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá encaminhará 

cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

7.1 - O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo 

específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando: 

7.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

7.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o 

contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

7.1.3 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou 

no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002. 

7.2 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

7.2.1 - Por razões de interesse público; 

7.2.2 - A pedido do fornecedor. 

7.3 - Em qualquer das hipóteses acima, a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá 

comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

8.1 - As condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços e seus Anexos, deverão ser mantidas pelo fornecedor beneficiário durante toda a vigência 

da presente Ata, ficando facultada a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, a qualquer 

momento, exigir a apresentação de parte ou totalidade dos documentos apresentados quando 

daquelas fases. 

8.2 - Quando do fornecimento dos produtos, o fornecedor beneficiário deverá manter as mesmas 

condições do procedimento licitatório, tais como: Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 

Trabalhista; 

 

Macapá – AP, XX de ................. de 2018 

 

_____________________________ 

Diretor Geral AL/AP 

 

_________________________________ 

Nome do representante  

Empresa Cadastro de Reserva 
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_________________________________ 

Nome do representante  

Empresa Cadastro de Reserva 

 
 

TESTEMUNHAS: 

 

________________________________  

CPF: 

 

________________________________ 

CPF:  

 

 


