COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 4080 – Chapada
CEP 69050-001 – Manaus – Amazonas

CASA CIVIL

CML - PM
Fls.

Ass.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
N. 108/2019 – CML/PM
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N° 2019.1637.2958
A Prefeitura de Manaus, através da Pregoeira Silvana Maria Negreiros da Silva, nomeada através
da Portaria n. 001/2019 – CML/PM, publicada no Diário Oficial do Município de Manaus, leva ao
conhecimento dos interessados que, na forma da Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n.
7.769/2005, Decreto Federal n. 5.450/2005, Decreto Municipal n. 2.715/2014, Lei Complementar n.
123/2006, Lei Complementar n. 147/14, Decreto Municipal n. 9.189/2007, Decreto Municipal n.
3.246/2015, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666/1993, suas alterações e demais legislações
complementares, fará realizar Pregão Eletrônico, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, mediante as
condições estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o “Eventual fornecimento de insumos laboratoriais
para atender a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Manaus, conforme quantidade,
especificações técnicas, regras e condições estabelecidas no Termo de Referência ”.
1.2. Especificações do objeto
1.2.1. Os itens deverão ser acondicionados de acordo com as orientações e indicações do fabricante, a fim
de garantir sua integridade durante o transporte, o armazenamento até o uso.
1.2.2. As embalagens deverão conter informações referentes aos produtos como: nome do fabricante,
CNPJ da empresa fabricante ou distribuidora, procedência, número do lote, método e data de
esterilização, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde/ANVISA, quando for o
caso.
1.2.3. As embalagens primárias e secundárias deverão conter de forma indelével o número do lote,
conforme certificado de procedência dos produtos, lote a lote.
1.2.4. Caso se aplique, conforme legislação vigente, as embalagens primárias e secundárias deverão
conter a expressão “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”.
1.2.5. Os itens deverão apresentar validade equivalente a, no mínimo, 75% da validade total indicada pelo
fabricante ou aquela indicada na especificação do item.
1.2.6. O CONTRATANTE se reserva o direito de não receber qualquer produto com validade inferior ao
especificado no item acima, ressalvados os casos por interesse da instituição que poderá autorizar o
recebimento de produtos com validade inferior mediante solicitação prévia da empresa contratada, desde
que a mesma formalize o compromisso de troca de todo o quantitativo excedente.
1.2.7. A carta de compromisso de troca deverá acompanhar a nota fiscal no ato da entrega.
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1.2.8. A solicitação de troca e coleta do quantitativo excedente será realizada pela Divisão de
Medicamentos e Insumos – DIMED do Departamento de Logística – sessenta dias antes do vencimento
do produto.
1.2.9. Após a solicitação do CONTRATANTE a troca deverá ser realizada em prazo definido pela
Divisão de Medicamentos e Insumos – DIMED do Departamento de Logística – DELOG/SEMSA,
previamente comunicada ao fornecedor.
1.2.10. No ato da entrega do quantitativo de produtos garantido pela carta de comprometimento de troca,
a nota fiscal apresentada deve informar que o produto é referente a uma reposição de troca, especificando
a nota fiscal e empenho de origem.
1.3. JUSTIFICATIVA
1.3.1 Os insumos laboratoriais, objetos deste termo de referência, são materiais e reagentes utilizados nas
várias etapas laboratoriais (pré-analítica, analítica e pós-analítica), auxiliando na prevenção, no
diagnóstico de patologias e no acompanhamento do processo ou dos resultados do tratamento, e são
fundamentais para atender a demanda da rede municipal de saúde e garantir a continuidade do serviço
público prestado por esta Secretaria.
1.3.2. Ressalta-se que o quantitativo total estimado do objeto deste Termo de Referência foi estabelecido
com base no histórico de consumo e na projeção de crescimento da demanda desta Secretaria Municipal
de Saúde, de acordo com o estabelecido no artigo 4º do Decreto Municipal nº 3.246, de 28 de dezembro
de 2015.
1.3.3. O fornecimento do objeto será realizado através do Sistema de Registro de Preços, ficando sob
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA – o gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços.
1.3.4. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, representando as quantidades indicadas
neste Termo de Referência apenas uma estimativa da Administração.
1.3.5. A Secretaria de origem poderá solicitar da(s) Licitante(s) Vencedora(s), a apresentação de Planilha
Demonstrativa Final, a qual circunstancie os valores finais negociados, em papel timbrado da empresa,
acompanhada dos respectivos dados (razão social, CNPJ, endereço, bairro, CEP, telefone e n. do pregão),
devidamente datada, carimbada (identificada) e rubricada, vinculando a apresentação da respectiva
planilha à homologação do(s) objeto(s) do certame.

2. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
2.1. Endereço eletrônico: A inserção das propostas deverá ser feita no portal de Compras e Licitações do
Município de Manaus – compras.manaus, até a data limite estipulada neste edital, no endereço eletrônico
compras.manaus.am.gov.br.
2.1.1 Edital disponível: a partir do dia 07/06/2019, às 15h.
2.2. Limite para recebimento das propostas: dia 24/06/2019, às 09h45.
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2.3. Início da sessão: 24/06/2019 às 10h00.
2.4. Término diário de sessão de disputa de preços: cada sessão pode se estender até às 18 horas (horário
de Brasília), salvo se a disputa em andamento não tiver sido encerrada.
2.5. Tempo de disputa: A fase de lances será de, pelo menos, 05 (cinco) minutos, mais o tempo aleatório
do sistema.
2.6. Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
2.7. A Comissão Municipal de Licitação disponibiliza o seguinte e-mail para recebimento de documentos:
cml.se@pmm.am.gov.br.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Serão admitidos a participar desta Licitação, através do Sistema – compras.manaus, os licitantes ou
seus representantes legais que estejam cadastrados no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Manaus
– CFPM.
3.2. Não poderá participar, direta ou indiretamente, desta licitação ou do fornecimento dos itens e objetos
descritos no Termo de Referência e do fornecimento de bens a eles necessários:
3.2.1. Empresa que possua, em sua diretoria ou quadro técnico, funcionário público vinculado a qualquer
órgão do Município de Manaus;
3.2.2. Licitante que possua, em sua diretoria, integrante participando em mais de uma proposta;
3.2.3. Empresa estrangeira que não funcione no País, nem interessado que se encontre sob falência ou
recuperação judicial ou extrajudicial, (conforme Lei nᴼ 11.101/05), concurso de credores, dissolução,
liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, nem aquela que tenha
sido declarada inidônea ou esteja impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública.
3.2.4. O autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica.
3.2.5. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública,
Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com suspensão do direito
de licitar ou contratar, perante a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou
Municipal, desde que o ato tenha sido publicado, conforme o caso, no Diário Oficial da União, do Estado
ou do Município.
4. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
4.1 O procedimento licitatório será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que
promova a comunicação pela rede mundial de computadores – Internet e obedecerá, integralmente, as
disposições da Lei Federal n. 10.520/2002, Decreto Municipal n. 7.769/2005, Decreto Federal n.
5.450/2005, Decreto Municipal n. 2.715/2014, Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar n.
147/14, Decreto Municipal n. 9.189/2007, Decreto Municipal n. 3.245/2015, e Decreto Municipal n.
3.246/2015, subsidiariamente, pela Lei Federal n. 8.666/1993, suas alterações e demais legislações
complementares.
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5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. O credenciamento é a condição obrigatória da formulação de lances e prática de todos os atos neste
Pregão, que se dará pela atribuição de chave de identificação e senha de uso exclusivo e intransferível,
para acesso ao sistema eletrônico, obtida no endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br.
5.2 As licitantes já cadastradas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Manaus – CFPM utilizarão
a chave e senha de acesso obtidas ao final do processo de cadastramento.
5.2.1 As licitantes que se enquadrem na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e que
queiram usufruir do benefício legal a esse tipo de empresa concedido, deverão providenciar a sua
regularização junto ao Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Manaus – CFPM, fazendo a juntada da
Declaração de que, sob as penas da lei, cumpre todos os requisitos da Lei Complementar nᴼ 123/06, com
alterações da Lei nº 147/14, inclusive quanto à qualificação como microempresa u empresa de pequeno
porte, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado e, que não se enquadra em nenhuma das vedações
previstas no §4° do artigo 3° da Lei Complementar retromencionada. (Anexo II- Declaração de
Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte).
5.3. Para os licitantes não cadastrados, a chave e senha de acesso serão obtidas mediante précadastramento no site – compras.manaus, no endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br, através da
opção PRÉ CADASTRE-SE. Após a conclusão a empresa deve entregar a lista de documentos à Divisão
de Cadastro de Fornecedores – DICAF.
5.3.1 Após a aprovação do pré-cadastro pelo CFPM, o próprio sistema – compras.manaus.am.gov.br
gerará chave de identificação e senha, as quais serão enviadas através do e-mail informado pelo
interessado.
5.4 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas na Divisão de Cadastro de
Fornecedores – DICAF, através do telefone: (92) 3625-6688 ou através do e-mail do CFPM:
fornecedor.ugcm@pmm.am.gov.br.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. As propostas comerciais deverão ser cadastradas no sistema compras.manaus, através do site:
compras.manaus.am.gov.br, obedecendo a data e horários estabelecidos no item 2.
6.1.1. O licitante deve observar ao preencher a proposta de preços que o campo “Valor Unit” corresponde
ao valor unitário do objeto.
6.2. O prazo mínimo da validade da proposta será de 90 (noventa) dias, exceto para licitante que propôs
prazo de validade superior ao previsto neste Edital.
6.2.1 Quando na proposta de preços não constar o prazo de validade da proposta, entende-se que está
aceito o constante neste Edital.
6.3. Nos preços incluem-se, além do lucro, todos os custos e despesas com tributos incidentes, materiais,
serviços, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
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6.4. A proposta será apresentada com cotação de preços em moeda nacional (Real), expressos em
algarismos, com duas casas decimais depois de vírgula, válidos para a data de apresentação e pelo prazo
de vigência da proposta.
6.5. A proposta será firme e precisa, sem alternativas de preços, sendo vedada a utilização de qualquer
elemento, critério ou fator sigiloso ou subjetivo que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da
igualdade entre os licitantes ou induzir o julgamento a ter mais de um resultado.
6.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente
cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerado pleito de acréscimos, a esse
ou a qualquer título.
6.7. Após o preenchimento da proposta de preço no sistema compras.manaus, o licitante aceitará os
requisitos mínimos para participação no(s) item(s) de acordo com o previsto no edital, para efetivamente
finalizar sua proposta a participar do presente certame licitatório.
6.7.1. A proposta de preços deverá conter todos os elementos e especificações em conformidade com o
Termo de Referência (Anexo IV), sob pena de desclassificação da licitante.
6.8. A proposta de preços, com a devida recomposição dos custos unitários decorrentes da diminuição
dos valores na fase de lances, deverá ser reformulada e apresentada no prazo de até 03 (três) horas, à
Comissão Municipal de Licitação juntamente com documentações dos Anexos I, II, VI e VII do Edital e a
documentação prevista no item 10.3.
6.9. A proposta de preços apresentada na forma do item anterior deverá conter preço unitário e global,
bem como conter os preços em algarismos, podendo, ainda, expressá-lo por extenso.
6.9.1. Em caso de divergência entre os valores unitários e valores globais serão considerados os
primeiros, estando autorizado o Pregoeiro a proceder aos cálculos aritméticos para obtenção do valor
global, cujo resultado não poderá ser diferente (a maior) do preço já registrado no sistema
compras.manaus, sob pena de desclassificação.
6.9.2. Juntamente com as propostas deverão ser encaminhados à CML toda e qualquer documentação
atinente à aceitabilidade da proposta e as documentações porventura exigidas, sob pena de
desclassificação.
6.10. A licitante deverá descrever claramente na proposta a marca do objeto que se destina a atender às
exigências deste edital, sob pena de desclassificação.
6.11. O proponente deverá indicar apenas uma marca, não sendo admitida a indicação de mais de uma,
sob pena de desclassificação. A marca apresentada na proposta eletrônica deve ser a mesma marca
apresentada na proposta escrita. Em caso de divergência, a proposta será desclassificada.
6.12. Caso o produto a ser fornecido não contenha marca, o licitante deverá indicar explicitamente na
proposta o fabricante, ainda que o produto seja de fabricação própria.
6.13. A proposta de preços recomposta deverá ser entregue conforme o modelo do Anexo V deste Edital.
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6.14. Caso o Pregoeiro verifique que o valor global das propostas se encontra abaixo de 70% (setenta por
cento) do valor estimado pela Administração deverá realizar diligências para comprovação da
exequibilidade.
7. HABILITAÇÃO
7.1. Para habilitar-se na presente licitação as empresas devem apresentar os documentos previstos nos
itens 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 e 7.2.5.
7.2. O Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pelo CFPM, em validade, substitui a
documentação mencionada nos subitens 7.2.1 e 7.2.2, sendo de responsabilidade do licitante participante
do certame a emissão e posterior envio junto aos documentos de habilitação.
7.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
7.2.1.1. Requerimento de empresário.
7.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, para as sociedades
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de
eleição de seus administradores.
7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado no cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício, para as sociedades simples e demais
entidades.
7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
7.2.1.5. Os documentos indicados nos itens 7.2.1.1. a 7.2.1.3. deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.
7.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Inscrição Municipal ou
Estadual, pertinente ao ser ramo de atividade e compatível com o objeto.
7.2.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e INSS através de Certidão Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, conforme Decreto Federal n° 5.512 de
15/08/2005, admitindo-se que seja emitida via INTERNET, em validade, bem como prova de
regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação
regular de licitante, no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, em validade.
7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante,
em validade.
7.2.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943.

Página 6

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 4080 – Chapada
CEP 69050-001 – Manaus – Amazonas

CASA CIVIL

CML - PM
Fls.

Ass.

7.2.2.5. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua validade
mediante consulta on line ao cadastro emissor respectivo.
7.2.2.6. As certidões referidas nos itens 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4 e 7.2.2.5 deverão ter validade a contar da
data da solicitação do Pregoeiro em sessão, admitindo-se sua emissão posterior.
7.2.2.6.1. Os licitantes que apresentarem as certidões com validade vencida na data da solicitação do
Pregoeiro em sessão, serão inabilitados, exceto as empresas enquadradas como ME ou EPP.
7.2.2.7. Caso a documentação de regularidade fiscal da(s) Microempresa(s) e/ou Empresa(s) de Pequeno
Porte apresente alguma restrição, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo, a critério da
Administração, ser prorrogado, por igual período, para comprovar a sua regularidade, prazo este contado
a partir do momento em que o proponente for declarado vencedor.
7.2.2.7.1. Salvo justificativa em contrário, desde que relativa à urgência na contratação ou ao tempo
insuficiente para o empenho, o prazo do item 7.2.2.7, desta Seção, deverá ser prorrogado por igual
período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas em efeito de certidão negativa.
7.2.2.7.2. A prorrogação do prazo previsto no item 7.2.2.7, desta Seção, só poderá ser concedida se
requerida antes do término do prazo de 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos pela CML.
7.2.2.7.2.1. O requerimento deverá ser enviado pelo licitante para o e-mail cml.se@pmm.am.gov.br, ou
para o Setor de Protocolo da Comissão Municipal de Licitação, Av. Constantino Nery, n° 4080 – Bairro:
Chapada – CEP: 69.050-001 – Manaus – Amazonas, telefone: (92) 3215-6376, das 09:00 às 15:00 horas
(horário de Brasília).
7.2.2.7.3. A não-regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n°. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
7.2.2.7.4. Para que seja concedido o prazo previsto no item 7.2.2.7, desta Seção, é necessária a
apresentação de toda a documentação exigida neste Edital, inclusive as certidões em restrição.
7.2.2.7.5. O Pregoeiro verificará a validade das certidões no cadastro e as enviadas pelos licitantes, caso
estas já se encontrem vencidas.
7.2.3. A Qualificação Econômico Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
7.2.3.1. Cópia do Balanço Patrimonial e das demonstrações contábeis da licitante, do último exercício
social já exigíveis e apresentados na forma da lei, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de três meses da data de apresentação dessa documentação e proposta de preços
exigidos neste Edital. No caso ainda, de empresa constituída como Sociedade Anônima, deverá
obrigatoriamente, comprovar que o Balanço Patrimonial está arquivado na Junta Comercial da Sede ou
Domicílio da licitante, conforme art. 289, §5°, da lei n° 6.404/76.
7.2.3.2. A comprovação da boa situação de liquidez será feita através da demonstração, com base no
balanço, e através de memória de cálculo assinada por profissional devidamente habilitado em
contabilidade, de que atende ao seguinte índice financeiro, igual ou maior a 1:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
LIQUIDEZ GERAL = -----------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

7.2.3.3. No caso de empresa constituída no mesmo exercício financeiro, a exigência da cópia do Balanço
Patrimonial será atendida mediante apresentação do Balanço de Abertura;
7.2.3.4. A comprovação de boa situação financeira da empresa constituída no mesmo exercício financeiro
será baseada na obtenção do índice de Solvência Geral (S) igual ou maior a 1 (um), calculado e
demonstrado pela licitante, por meio da seguinte fórmula:

ATIVO TOTAL
SOLVÊNCIA

=

GERAL

-----------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

7.2.3.4.1 Caso a licitante não consiga obter índice maior ou igual a 1 (um), no item em que for avaliada,
deverá comprovar a existência de patrimônio líquido mínimo ou capital social mínimo, igual ou superior
a 10% (dez por cento) do valor total de sua proposta de preços ou do valor total lançado, nos termos do
artigo 31, §§2° e 3° da Lei n. 8.666/93, cuja verificação poderá ser feita pelo(a) Pregoeiro(a), com base no
balanço patrimonial do último exercício.
7.2.3.5. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pela Central de Certidões do
Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, com seu prazo de validade
em vigor.
7.2.3.6. Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada Certidão
emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante
constando a quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação
Judicial (conforme Lei n°11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de
cartórios indicadas no respectivo documento.
7.2.3.7. As certidões dos itens 7.2.3.5. e 7.2.3.6, onde não constar, expressamente, o seu prazo de
validade, a CML irá considerar o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar de sua
expedição.
7.2.4. Qualificação Técnica:
7.2.4.1. O licitante deverá apresentar:
7.2.4.2. Atestado de Aptidão Técnica, para comprovar a sua efetiva execução, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom e regular fornecimento de bens similares ao

Página 8

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 4080 – Chapada
CEP 69050-001 – Manaus – Amazonas

CASA CIVIL

CML - PM
Fls.

Ass.

objeto deste Edital, em condições compatíveis de quantidade e prazos, atendendo necessariamente os
requisitos estipulados em Edital.
7.2.4.3. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação técnica,
considera(m)-se compatível (eis) o(s) atestado(s) que expressamente certifique(m) que o licitante já
forneceu pelo menos 15% (quinze por cento) das quantidades descritas na proposta de preços apresentada
na licitação.
7.2.4.4. O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos julgar necessários.
7.2.4.5. No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) deverá (ão) ser assinado(s) pelo
titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão. Para pessoa jurídica de direito privado,
o(s) atestado(s) deverá (ão) ser assinado(s) pelo representante legal.
7.2.4.6. Licença de Funcionamento (LF) estadual e/ou municipal emitida pela Vigilância Sanitária Local
(Alvará Sanitário) ou protocolo de solicitação da LF, acompanhado da licença sanitária se estiver vencida,
explicitando claramente as atividades a serem exercidas pela empresa.
7.2.4.7. Certificado de Registro dos Produtos emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA, expedido via Internet, em original, ou cópia da publicação no D.O.U., legível e assinada, em
validade ou pedido de revalidação, datado do semestre anterior ao do vencimento, caso o prazo esteja
vencido, acompanhado do respectivo Registro a ser revalidado.
7.2.4.8. Caso o produto cotado seja dispensado do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde, deverá ser apresentada cópia do ato que isenta o produto de registro.
7.2.5. Disposições Gerais da Habilitação
7.2.5.1. Os cadastrados devem apresentar ainda:
7.2.5.1.1. Declaração de que não possui em seu quadro pessoal e nem utilizará, sob qualquer pretexto,
empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme Anexo VI deste Edital.
7.2.5.1.2. Declaração, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para à habilitação, conforme
modelo do Anexo VII deste Edital.
7.2.5.2. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo desde Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
7.2.5.3. Toda a documentação de habilitação deve estar válida à data da solicitação do Pregoeiro, salvo a
excepcionalidade prevista às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que usufruírem do benefício
legal.
7.2.5.4. Todos os atos e documentos enviados pelos licitantes por meio digital, através do sistema
compras.manaus.am.gov.br serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e
prestação de contas.
7.2.5.4.1. Os documentos remetidos por meio digital através do sistema compras.manaus.am.gov.br,
PODERÃO ser solicitados em original ou por cópia a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.
7.2.5.4.2. Os originais ou cópia, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao protocolo geral
desta Comissão, que fica situado na Avenida Constantino Nery, nº 4080 – Chapada CEP 69050-001 –
Manaus – Amazonas, podendo ser encaminhados no horário de 09:00 às 15:00 horas (horário de
Brasília).
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7.2.5.4.3. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de certificação digital serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais ou
cópias em papel.
7.2.5.5. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, com o
n° do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:
7.2.5.5.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e;
7.2.5.5.2. se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
7.2.5.5.3. no caso dos subitens anteriores, serão dispensados da filial aqueles documentos que
COMPROVADAMENTE, forem emitidos SOMENTE em nome da matriz.

8. SESSÃO DO PREGÃO
8.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema, na
sala de disputa, para participar da sessão de lances.
8.1.1. Iniciada a sessão de disputa de lances, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
8.2. A partir do horário previsto no item 2 deste edital, terá início a sessão pública do pregão eletrônico,
com a avaliação da aceitabilidade das propostas e em consonância com as especificações e condições
detalhadas neste edital.
8.3. Todas as propostas que estiverem em consonância com as especificações e condições estabelecidas
neste Edital, serão classificadas para a etapa de lances.
8.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.
8.5. O Pregoeiro poderá suspender a sessão quando julgar oportuno e conveniente.

9. LANCES ELETRÔNICOS
9.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação no sistema eletrônico, convocando
os proponentes para apresentarem lances. Aberta a etapa competitiva, podendo os licitantes encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
9.1.1. Os lances devem ser formulados em algarismos, com duas casas decimais depois da vírgula. Na
oferta de lances, quando o valor unitário do item corresponder a número com mais de duas casas decimais
após a vírgula, somente serão consideradas as duas primeiras, sendo desprezadas todas as demais.
9.1.2. Os licitantes ofertarão seus lances no campo “valor unitário” do sistema – compras.manaus. O valor
total será gerado pelo sistema, com a multiplicação do valor unitário pela quantidade.
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado constante no item 2 e as
condições de aceitação dos mesmos.

Página 10

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 4080 – Chapada
CEP 69050-001 – Manaus – Amazonas

CASA CIVIL

CML - PM
Fls.

Ass.

9.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e
registrado em primeiro lugar.
9.5. A desistência em apresentar lance, implicará a exclusão do licitante desta etapa e a manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito da classificação final.
9.6. Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o
valor estimado pela Administração.
9.7. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja
compatível com os praticados pelo mercado, esta pode ser aceita, cabendo ao pregoeiro a negociação para
a obtenção do melhor preço.
9.8. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a indicação do detentor do
lance.
9.9. Havendo desconexão do pregoeiro com o sistema eletrônico, no decorrer da etapa competitiva do
pregão, o sistema poderá permanecer acessível aos licitantes para o recebimento dos lances, retomando o
pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
9.9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
automaticamente suspensa e será reiniciada somente 30 minutos após prévia e expressa comunicação aos
participantes.
9.9.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 2 (duas) horas, a sessão do pregão eletrônico
será suspensa e somente terá início no dia e horário previamente fixados divulgados no Diário Oficial do
Município de Manaus e no endereço eletrônico da CML, qual seja: compras.manaus.am.gov.br.
9.10. A etapa de lances da sessão pública, prevista no edital, será encerrada mediante aviso de fechamento
dos lances, emitindo pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo
aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual deve ser automaticamente
encerrado recebimento de lances.
9.11. Alternativamente ao disposto no item anterior, o pregoeiro poderá, com justificativa registrada em
ata, decidir o encerramento antecipado da sessão pública, mediante o encaminhamento de aviso de
fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso de período de tempo aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada a recepção de lances.
9.12. Encerrada a etapa de disputa de lances, será aberta automaticamente fase para considerações finais
pelo pregoeiro, podendo, após suas considerações, encerrar a sessão de disputa.
10. DO JULGAMENTO
10.1. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR
ITEM, observados os prazos máximos para execução do objeto, as especificações técnicas e parâmetros
mínimos de desempenho e qualidade definidos neste edital.
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10.1.1. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao atendimento das condições
previstas no item 6 deste Edital, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua
aceitabilidade.
10.2. O pregoeiro deve anunciar o licitante detentor da melhor proposta, imediatamente após o
encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo
pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
10.2.1. Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do Edital
e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
10.3. Concluído o procedimento previsto no item 10.2, o pregoeiro solicitará dos licitantes detentores das
melhores ofertas, o envio, no prazo de até 03 (três) horas, para o seguinte e-mail:
cml.se@pmm.am.gov.br, conforme item 2.7 do presente edital, da proposta de preço reformulada na
forma do item 6.8, com os anexos dos documentos solicitados pelo Pregoeiro para os licitantes
cadastrados. Já os licitantes pré-cadastrados deverão encaminhar a documentação prevista no item 7, e a
proposta reformulada prevista no item 6.8, com os mencionados anexos. O envio de tal proposta e
documentação tem por objetivo a inabilitação ou a declaração de vencedor do item.
10.3.1. Para garantir a integridade das Propostas de Preços da Documentação, recomenda-se que estas
contenham índices (com a relação abreviada dos documentos apresentados, na ordem em que são
solicitados neste edital) e folhas numeradas e timbradas com o nome, logotipo ou logomarca do licitante,
além da rubrica ou assinatura de seu representante legal em todas as folhas.
10.3.2. Recebida a Proposta de Preços e a Documentação, o Pregoeiro, obrigatoriamente, efetuará a
verificação da veracidade dos documentos cuja emissão tenha sido realizada via internet, mediante a
conferência destes documentos nos respectivos sites emissores.
10.3.2.1. Em atendimento a determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão 2296 / 2012 –
TCU / Plenário será realizada consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), do
Portal da Transparência

(http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), ao Sistema de Cadastro único de

Fornecedores – SICAF, integrado ao SIAGE (https://sicafnet.com.br/consultar-situacao-sicaf-comprasnet/), ao
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, do CNJ
– Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), Cadastro do
Tribunal de Contas da União – TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneos/) e,
ainda, ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Municipal – CADFIM
(https://compras.manaus.am.gov.br/publico/Empresa_Suspensa.asp). Após análise das propostas e documentações, e
antes da declaração do vencedor, para verificar se o licitante ostenta algum registro impeditivo. Em caso positivo,
em cumprimento ao item 3.2.5, do Edital, o licitante será excluído do certame.

10.3.3. Após a análise da aceitabilidade da proposta e do julgamento da documentação de que trata o item
10.3, o Pregoeiro anunciará o vencedor.
10.3.3.1. No caso de restrição quanto à documentação de regularidade fiscal, após a análise da
aceitabilidade da proposta e do julgamento da documentação de que trata o item 10.3., o Pregoeiro,
através de mensagem no sistema, anunciará o vencedor.
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10.3.3.1.1. No caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que apresentem alguma restrição
quanto à documentação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 dias úteis, prorrogável por
igual período, para a regularização da documentação, realização do pagamento ou parcelamento do débito
e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, conforme item
7.2.2.7. deste Edital.
10.3.3.1.2. Faz-se necessário, para a prorrogação do prazo prevista nos itens 7.2.2.7 e 10.3.3.1.1 deste
Edital, o requerimento do licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.3.3.2. Aberto o prazo previsto no item 7.2.2.7., deste Edital, o Pregoeiro já deverá marcar a próxima
sessão para anunciar sobre a regularização da documentação ou declarar o vencedor.
10.3.3.3. Caso a proposta de preços reformulada seja desclassificada ou a documentação não atenda aos
requisitos de habilitação, o pregoeiro convocará o licitante que estiver na ordem da classificação para
cumprimento do procedimento descrito no item 10.3 até a apuração de uma proposta e documentação que
atendam o edital, sendo respectivo licitante declarado vencedor.
10.4. Na situação a que se refere o item 10.2., o pregoeiro pode negociar diretamente com o proponente
para que seja obtido preço melhor, devendo essa negociação ser feita exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, a qual deverá constar da ata.
10.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexequíveis ou excessivos para a Administração.
10.5.1 Serão considerados inexequíveis os preços que, após concedida ao licitante a oportunidade de
apresentar documentos, planilhas e notas fiscais dos fornecedores dos insumos, não demonstrem a
exequibilidade da proposta.
10.5.2. Serão considerados excessivos os preços que sejam superiores ao valor estimado pela
Administração.
10.6. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações
relativas à sessão pública do pregão constarão da ata circunstanciada disponibilizada no Portal Público
compras.manaus, e estará disponível para consulta no site: compras.manaus.am.gov.br, sem prejuízo das
demais formas de publicidades previstas na legislação pertinente.
10.7. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada vencedora para o
item, sendo-lhe adjudicado o objeto pelo Pregoeiro, caso não haja interposição de recursos.

11. DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
11.1 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido oferecida por
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e houver proposta apresentada por Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da
seguinte forma:
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11.1.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá, no prazo máximo
de 05 (cinco) minutos, contado do envio da mensagem pelo Pregoeiro, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias,
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
11.1.2. Não sendo vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, o Pregoeiro convocará as licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na condição prevista no subitem 11.1 desta Seção, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito.
11.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.1 desta Seção, o Pregoeiro verificará
quem lançou a proposta primeiro, definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta
final do desempate.
11.2. Na falta de apresentação da nova proposta, estendida essa situação a todos os licitantes que se
enquadrem na condição prevista no subitem 11.1 desta Seção, será mantida a proposta da licitante
melhor classificada de acordo com o preço inicialmente proposto, implicando na preclusão do direito de
preferência de contratação.
11.3. O Pregoeiro poderá, na hipótese de dúvida no enquadramento, solicitar documentos que comprovem
o enquadramento da licitante na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

12. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
12.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para início da abertura das propostas, qualquer
interessado poderá solicitar da Comissão Municipal Licitação esclarecimentos, providências ou impugnar
este edital, os quais deverão ser remetidos para o e-mail: cml.se@pmm.am.gov.br.
12.1.1. A contagem do prazo dar-se-á com a exclusão do dia do início do prazo e inclusão do dia do
vencimento, de modo que o intervalo entre a apresentação do pedido de esclarecimento ou impugnação e
a sessão inaugural não poderá ser inferior 02 dias úteis.
12.1.2. O horário limite para consideração do início do prazo, qual seja a data de apresentação do pedido,
é 15h00 (horário de Brasília), de modo que o pedido de esclarecimento ou impugnação apresentado após
esse horário será considerado como apresentado às 9h00(horário de Brasília) do dia útil posterior.
12.2. O Pregoeiro decidirá sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
12.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
12.4. A Comissão Municipal de Licitação responderá os pedidos de esclarecimentos, providências ou
impugnações por meio de Oficio-Circular, que poderão ser visualizados no endereço eletrônico
compras.manaus.am.gov.br, no botão “Documentos Avulsos”.
12.5. Enquanto o item estiver sob a situação “etapa de lances foi encerrada!”, o licitante não poderá
manifestar sua intenção de recorrer, devendo tal intenção ser manifestada somente quando houver sido
declarado vencedor.
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12.6. Qualquer licitante poderá manifestar motivadamente intenção de recorrer no botão ‘recurso’ do
sistema compras.manaus, no prazo de 10 (dez) minutos imediatamente posteriores à declaração do
vencedor, devendo as razões dos recursos serem encaminhadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contados
a partir do decurso dos 10 (dez) minutos estipulados para manifestar a intenção do recurso.
12.6.1. Na hipótese de ser vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com restrição a sua
regularidade fiscal, o prazo previsto no item 12.7 será contado somente após findo o prazo descrito no
subitem 7.2.2.7 da Seção 7, concedido para a regularização da mesma.
12.6.2. Quando a manifestação motivada da intenção de recorrer não puder ser realizada através do botão
“recurso”, o licitante terá até 5 (cinco) minutos, contados da reabertura do chat, para, no mesmo,
manifestar sua intenção de recorrer.
12.6.2.1. Após o término do prazo de envio da documentação, serão disponibilizados pelo Pregoeiro no
sistema compras.manaus, no link “Documentos Avulsos”, todos os documentos (propostas de preços e
documentos de habilitação) das licitantes participantes.
12.6.3. As razões dos recursos devem guardar identidade com os motivos expostos ao final da sessão do
pregão e devem ser encaminhas tempestiva e exclusivamente ao endereço cml.se@pmm.am.gov.br,
observado o horário limite de 15h (horário de Brasília).
12.6.3.1 O horário limite para o protocolo é 15h (horário de Brasília), de modo que o recurso apresentado
após esse horário será considerado como apresentado às 9h00 (horário de Brasília) do dia útil posterior.
12.7. Os demais licitantes ficarão intimados a apresentar contrarrazões desde o momento em que o
recorrente manifestar sua intenção de recurso no Sistema compras.manaus.
12.7.1. As contrarrazões devem ser encaminhadas, exclusivamente, ao e-mail cml.se@pmm.am.gov.br,
no prazo de 3 (três) dias úteis contados do término para a apresentação das razões do recurso, até às
15h(horário de Brasília).
12.7.2. Para tomar ciência das razões do recurso, os demais licitantes poderão solicitar, via e-mail, que a
Comissão Municipal de Licitação – CML lhe encaminhe as alegações do recorrente.
12.8. As respostas dos recursos serão disponibilizados no endereço eletrônico compras.manaus.am.gov.br,
no botão “Documentos Avulsos”.
12.9. A sessão pública do pregão só estará concluída após declarado o vencedor do certame e encerrado o
prazo para manifestação de intenção de interposição de recursos, cabendo aos licitantes manterem-se
conectados ao Sistema – compras.manaus até final desta etapa.
12.10. Compete ao Presidente da Subcomissão da Saúde decidir os recursos contra atos do Pregoeiro.
12.11. A falta de manifestação imediata motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso, devendo o Pregoeiro consignar tal situação em ata.
12.12. O não oferecimento de razões no prazo do item 12.7 fará deserto o recurso.
12.13. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
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12.13.1. A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da fluência do
prazo de validade das propostas.
12.14. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento, devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade designar dia e
hora para repetição dos atos, se for o caso.

13. ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E GARANTIA
CONTRATUAL
13.1. O Presidente da Subcomissão de Saúde, após eventual julgamento do recurso, deve adjudicar o
objeto ao licitante vencedor ou, quando for o caso, determinar o fracasso da licitação.
13.2. O Presidente da Subcomissão de Saúde fará encaminhar o processo à autoridade competente para
homologação do procedimento.
13.3. A adjudicatária deverá comparecer para assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação para esse fim, sob pena de decair do direito de
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.
13.3.1. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante
o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
13.4. Aplica-se ao contrato celebrado o disposto no Capítulo III, da Lei Federal n° 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores, no que couber.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e art. 12 do Decreto Municipal n. 7.769/05, no caso de
atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, as
sanções administrativas em relação à CONTRATADA, garantida a prévia defesa, serão:
a) advertência por escrito;
b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada
oficialmente;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do objeto
contratado, recolhida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da comunicação oficial;
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura de
Manaus, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, conforme subitem 18.2;
e) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.
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14.2. A aplicação da multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais cominações editalícias e legais; dando causa à rescisão, a empresa contratada, pagará à
Prefeitura de Manaus além da multa, a apuração das perdas e danos.
14.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido exigida), além da perda
desta, a empresa penalizada responderá pela sua diferença.
14.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas juntamente com as das
alíneas “b” e “c”, garantida a prévia defesa.
14.5. No caso das alíneas “a” à “d”, ficará garantida a prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a
contar da ciência da intimação; e no caso da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência
da intimação.
14.6. As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas às empresas ou aos profissionais
que, em razão dos contratos:
a)
tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b)

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c)
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.7. Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Manaus pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais
cominações editalícias e legais, a licitante que:
a) deixar de entregar documentação exigida para o certame;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação, tais como a apresentação de
credenciamento viciado, a retirada do representante legal antes da fase de lances e o conluio;
d) interpor recurso manifestamente protelatório;
e) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar ou não celebrar o contrato, de forma
injustificada, ou ainda, não apresentar a situação regular no ato da assinatura do contrato;
f) ensejar retardamento na execução do certame;
g) não mantiver a proposta, injustificadamente;
h) falhar ou fraudar na execução do contrato;
i) comportar-se de modo inidôneo;
j) fizer declaração falsa;
k) cometer fraude fiscal.
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14.8. A desistência (formulada ou não) por quaisquer das licitantes após a abertura das propostas e antes
da remessa do processo à Secretaria Requisitante, sujeitar-lhes-á ao pagamento de multa equivalente a
10% (dez por cento) do valor estimado (calculado a partir da multiplicação da quantidade estimada para
o(s) lotes pelo(s) seu(s) valor(es) ofertado(s) na sua proposta de preços ou lançado(s), dependendo da fase
em que se encontre, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a),
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações editalícias e legais.
14.9. Na mesma pena incorre a licitante vencedora, que após a adjudicação e com os autos processuais
na Secretaria Requisitante, recusar-se a assinar o contrato ou não firmá-lo mesmo devidamente
convocada, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Secretaria Requisitante,
sem prejuízo das demais cominações editalícias e legais, sendo facultada a abertura do prazo para que a
licitante regularize e cumpra as pendências, não prejudicando, assim, o objeto do certame e o interesse da
Administração.
14.10. Na mesma pena incorre a licitante vencedora, que não apresentar situação regular no ato da
assinatura do contrato, conforme art. 9º, inciso XXV, do Decreto n. 7.769/05, sem prejuízo das demais
cominações editalícias e legais.
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
15.1. As obrigações da Contratada e da Contratante estão especificadas nos itens 8 e 9 do Termo de
Referência (Anexo IV deste Edital).
16. DOS RECURSOS FINANCEIROS
16.1. Conforme art. 14, §2° do Decreto Municipal n. 3.246/2015, na licitação para registro de preços, não
é necessário indicar a dotação orçamentária, pois será exigida somente para formalização do contrato ou
outro instrumento hábil.
16.2. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
17. DO PAGAMENTO
17.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação do
Requerimento, Nota Fiscal, Recibos (2 vias), Certidões Negativas atualizadas (FGTS, INSS ou
documento equivalente, SEFAZ, Prefeitura de Manaus, Receita Federal e Débitos Trabalhistas), e DAM
(Documento de Arrecadação do Município de Manaus) devidamente pagos;
17.1.1. Os documentos deverão ser atestados por Comissão a ser constituída pelo órgão requisitante para
o recebimento do objeto;
17.1.2. A CONTRATANTE ficará responsável pelo pagamento do fornecimento do objeto.
17.2. Nenhum pagamento isentará o Contratado das responsabilidades contratuais, nem implicará
aprovação definitiva das compras efetuadas, total ou parcialmente.
17.3. A Prefeitura de Manaus reverterá 1% (um por cento) do valor total do pagamento, realizado ao
fornecedor ou ao prestador, ao FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa),
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em consonância ao art. 3º, I, da Lei n. 199, de 24 de junho de 1993, alterada pelas Leis n. 1.015 de 14 de
julho de 2006, Lei n. 1.085, de 29 de dezembro de 2006 e Lei n. 1332 de 19 de maio 2009.
17.4. O pagamento deverá, ainda, ser efetuado exclusivamente por créditos na conta corrente especificada
pelo credor, mantida no Banco do BRADESCO.
18. DAS CONDIÇÕES, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
18.2. Os pedidos serão parcelados, conforme Oportunidade e Conveniência da Administração Pública, e
solicitados por meio de Nota de Empenho, cuja retirada deverá ocorrer em até 48 horas após a notificação
do fornecedor.
18.3. Os itens nas quantidades solicitadas, deverão ser entregues, em até 30 (trinta) dias após o
recebimento da Nota de Empenho, no Departamento de Logística (DELOG) da Secretaria Municipal de
Saúde (SEMSA), localizado nesta cidade na Av. Senador Raimundo Parente, nº 100 / Bairro: Alvorada,
CEP 69048-662, ou em outro local, dentro do perímetro urbano da cidade de Manaus, indicado pelo
DELOG.
18.4. Neste caso a entrega deverá ser agendada previamente com a Divisão de Almoxarifado do DELOG
por meio dos telefones (92) 3238-9710 / (92) 98842-7898 ou pelo correio eletrônico
entregas.delog@pmm.am.gov.br. Na oportunidade deverá ser informado: o número da nota de empenho a
qual se refere o produto a ser entregue, a descrição e a quantidade, além de outras informações que
venham a ser solicitadas pelo DELOG.
18.5. A entrega sem prévio agendamento não será autorizada;
18.6. Toda entrega deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, pela manhã, no horário de 8:00 às 11:30, ou
pelo turno da tarde, no horário de 13:30 às 16:30;
18.7. Os horários e as datas de entrega poderão ser alterados pelo DELOG, com antecedência de 48
(quarenta e oito) horas, ou – a qualquer tempo – em razão de força maior ou caso fortuito.
18.8. Os itens serão recebidos:
18.9. Provisoriamente: para apuração de conformidade dos bens com as especificações constantes no
Termo de Referência e na proposta.
18.10. Definitivamente: com a aceitação dos itens, após verificada a conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta, o que ocorrerá no prazo de 10 dias.
18.11. O recebimento definitivo não isenta o fornecedor da responsabilidade de substituir o produto,
quando o vício de fabricação for oculto ou quando apresentar adulteração de qualidade dentro do prazo de
validade.
18.12. Não serão recebidos itens com especificações divergentes das descritas na Nota de Empenho, no
Edital ou na Ata de Registro de Preço, bem como não serão aceitos itens com validades além dos limites
estabelecidos neste Termo de Referência.
18.13. Os itens que não forem aceitos deverão ser substituídos, sem ônus para SEMSA, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro horas) horas, sob pena de multa.
18.14. Sem prejuízo dos prazos de entrega, qualquer excepcionalidade ou condição especial do item ou da
entrega deverá ser informada por escrito a secretaria solicitante para possibilitar a análise e autorização
prévia.
18.15. Havendo indisponibilidade da marca ou modelo de determinado item no mercado, em razão de
descontinuidade de fabricação, a contratada deverá solicitar fundamentadamente a substituição por
produto com, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do item registrado.
Página 19

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
Endereço: Avenida Constantino Nery, nº 4080 – Chapada
CEP 69050-001 – Manaus – Amazonas

CASA CIVIL

CML - PM
Fls.

Ass.

18.16. No ato da entrega deverá ser apresentado a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), nos moldes da legislação
vigente, devendo, ainda, constar obrigatoriamente as seguintes informações:
18.17. O número da Nota de Empenho (NE) a qual a entrega se refere e a descrição do material, unidades
de medida, quantidade e preço, em conformidade com a Nota de Empenho (NE) correspondente;
18.18. Informações referentes aos produtos, tais como: fabricante, modelo, tipo, lote e prazo de garantia.
18.19. À Nota Fiscal deverá ser anexada uma cópia da Nota de Empenho (NE) correspondente;
18.20. O fornecedor ou a transportadora deverá enviar funcionários em m número suficiente para
descarregar as mercadorias.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. O Presidente da CML designará o pregoeiro que conduzirá esta licitação.
19.2. Quando todos os atos não puderem ser concluídos em uma única sessão o Pregoeiro designará no
chat dia e hora para retomada do Certame. Na impossibilidade de seu cumprimento, a nova sessão será
divulgada na forma da lei.
19.3. No endereço eletrônico: compras.manaus.am.gov.br - o licitante obterá os avisos relativos a
modificações, adiantamentos, marcações de novas datas e restabelecimentos dos prazos para a realização
dos certames.
19.4. Compete ao Presidente da Comissão Municipal de Licitação revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade decorrente de ato praticado no âmbito da
Comissão, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, os
certames licitatórios, sem prejuízo da possibilidade de novo exame, por parte da autoridade competente
para homologar a licitação.
19.5. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.
19.6. No caso de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ficará assegurada oportunidade de
ampla e prévia manifestação dos interessados, na forma da Lei.
19.7. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
19.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o
Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentar nova documentação
ou nova proposta escoimadas as causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação das empresas.
19.9. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
19.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no horário aqui estabelecido, desde que não haja comunicação formal em contrário.
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19.11. Fazem parte deste Edital os seguintes Anexos:
-Anexo I- Modelo de Atestado de Aptidão Técnica;
-Anexo II- Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
-Anexo III- Minuta da Ata de Registro de Preços;
-Anexo IV- Termo de Referência e Especificações Técnicas.
-Anexo V- Proposta de Preços.
-Anexo VI- Declaração de Cumprimento do artigo 7º, inciso XXXIII da CF.
-Anexo VII - Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação.
-Anexo VIII – Minuta de Contrato
19.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará na
desclassificação/inabilitação do licitante do certame, desde que seja possível a verificação de suas
condições de habilitação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
pregão.
19.13. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados.
19.14. Para as demais condições de contratação, observar-se-ão as disposições constantes dos Anexos
deste Edital.
19.15. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da CML, com base na Lei Federal n.
10.520/2002, Decreto Municipal n. 7.769/2005, Decreto Federal n. 5.450/2005, Decreto Municipal n.
2.715/2014, Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar n. 147/14, Decreto Municipal n.
9.189/2007, Decreto Municipal n. 3.245/2015, Decreto Municipal n. 3.246/2015 e, subsidiariamente, pela
Lei Federal n. 8.666/1993, suas alterações e demais legislações complementares.
19.16. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Presidente, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.17. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
19.18. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
19.19. Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada, poderá representar mais de uma
empresa concorrente, sob pena de não participação das empresas representadas.
19.20. A declaração do vencedor desta licitação não implicará em direito à homologação.
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19.21. Caberá ao representante credenciado da licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
19.22. Cabe ao proponente responsabilizar-se pelas transações que forem efetuadas em seu nome, no
Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, bem como os riscos inerentes ao
uso indevido de sua senha de acesso.
19.23. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo o provedor do sistema ou a
Comissão Municipal de Licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiro.
19.24. Qualquer alusão à marca constante das especificações técnicas do objeto desta licitação, deverá ser
considerada marca de referência, admitindo-se apresentação de similar.
19.25. Caso a licitante pré-cadastrada no sistema compras.manaus seja declarada vencedora do certame, a
documentação de habilitação apresentada será utilizada para conclusão do cadastramento.
19.26. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Manaus, Estado do Amazonas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Manaus/AM, 03 de junho de 2019.

Silvana Maria Negreiros da Silva
Pregoeira
Edital aprovado pela Diretoria Jurídica da Comissão Municipal de Licitação – DJCML
Contendo 50 folhas (Edital e seus Anexos)
Art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93.

_______________________________________________________
Maria Carolina Pordeus e Silva Cardoso – OAB/AM 8.083
Diretora Jurídica da DJCML/PM

_______________________________________________________
Adelci Maria Iannuzzi Mendonça- OAB/AM 1.214
Assessor(a) Jurídico(a) da DJCML/PM
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ANEXO I
MODELO DE ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa ____________________________________________, CNPJ n.
°______________________, sediada em ________________ (endereço)_____________, forneceu os
objetos abaixo discriminados, não ocorrendo nada que a desabone.
Itens Entregues

Quantidade e Unidade de
Medida

Prazo de Execução

Cidade/data
Cargo/ assinatura
Dados da empresa emitente (caso o atestado seja emitido por pessoa jurídica de direito privado, deverá
constar no atestado o nome, o CNPJ e o endereço da empresa)
OBS: O cabeçalho deverá conter o timbre da pessoa jurídica de direito público ou privada emitente do
atestado.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

Eu,
..., RG ..., legalmente nomeado representante da empresa, ..., CNPJ ..., e participante do
procedimento licitatório n° ..., na modalidade de ..., processo n°. ..., declaro, sob as penas da lei, que, a
empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previstos na lei, para a qualificação como
Microempresa (ou Empresa de Pequeno Porte), estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, e, que,
não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no §4° do artigo 3° da Lei Complementar n°.
123/06, com alterações da Lei n.º 147/14.

Assinatura
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ANEXO III
PREGÃO N. 108/2019
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.... /2019.
No dia ...... do mês de ............. de 2019, no Órgão Gerenciador, são registrados o(s) valor(es) unitários(s)
abaixo identificada(s), para o eventual fornecimento dos produtos/serviços, identificados no Anexo I,.....,
resultante do Pregão n. ___/2019 para Sistema de Registro de Preços.
As especificações constantes no respectivo processo administrativo, edital e anexos, no termo de
referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a planilha demonstrativa de lances
verbais, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.
O prazo para assinatura do Contrato será de até 10 (dez) dias úteis da data da comunicação ao fornecedor.
O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, caput e § 4º da Lei n.
8.666/93, indicará o(s) local(is) de recebimento dos produtos e/ou de prestação do(s) serviço(s). O prazo
de validade da ata de registro de preços não será superior a 12 (doze) meses, incluídas eventuais
prorrogações, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei Federal n. 8.666, de 1993.

EMPRESA VENCEDORA:
ITEM

ESPECIFICAÇÂO

QUANTIDADE
ESTIMADA

PREÇO
REGISTRADO

____________________________________________
Diretor, Sócio Administrador ou Representante Legal

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE
Manaus, __ de _______ de 2019.

_________________________________________
Secretário(a) Municipal de _______
Prefeitura de Manaus

Observação:
A assinatura da Ata de Registro de Preços ocorrerá junto ao Órgão
Gerenciador, mediante convocação do(s) proponente(s) vencedor(es),
conforme item 10.1.1 do Edital.
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ANEXO IV
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ANEXO V
PROPOSTA DE PREÇOS
Sessão Pública: 24/06/2019 às 10h00
Local: Sala de Licitação Municipal de Licitação – CML, localizada na AV. Constantino Nery, nº. 4080bairro: Chapada - Manaus/AM – CEP 69.050-001
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Telefone:
Banco:
Nome e n. da agência bancária:
ITEM

Descrição

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)
Cidade:
E-mail:
Fax:
Conta Bancária:

UND

Quantidade

Valor
Unitário

Valor
total

Marca

Item
(...)
Valor unitário por extenso do item (...):
Valor total por extenso do item (...):
Valor total da proposta em número e por extenso:
A empresa (NOME DA EMPRESA) declara que:
a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de
certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e
outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens
adequadas, conforme caso;
b) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de
execução e as respectivas quantidades, conforme caso;
c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na
minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.
d) Validade mínima da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação dos envelopes de
proposta de preços e de documentos para habilitação à Comissão Municipal de Licitação.
e) Prazo de entrega / execução de acordo com as previsões do Anexo IV.
..., ... de ... de 2019.
.............................................................................
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88

A (razão social da empresa), inscrita no CNPJ n. ..., por intermédio do seu representante legal o(a)
Sr...., portador(a) da Carteira de Identidade de n. ... e do CPF/MF n. ..., DECLARA, para os fins do
disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, apenas na condição de aprendiz.

..., ... de ..... de 2019

________________________________________
Sócio Administrador, Diretor ou Representante Legal
Carimbo de Identificação

Observação: Esta declaração deverá ser entregue por
email.
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

Referente ao Pregão Eletrônico: 108/2019

................................................................................................,(nome da empresa), CNPJ
n........................................., declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Manaus, ......./...../2019.

...........................................................
Sócio ou representante legal da empresa

Observação: Esta declaração deverá ser entregue por
email.
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ANEXO VIII

MINUTA N. 1 – MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
(Aprovada pela Procuradoria Geral do Município, conforme Provimento n. 01/07- PGM publicado no
DOM de 30 de março de 2007).
TERMO DE CONTRATO N____/2019, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
MANAUS POR INTERMÉDIO DA ____________ E
A EMPRESA __________________, PARA O
FORNECIMENTO
DE______________________/PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO(S) __________________, NA FORMA
ABAIXO:
I – PREÂMBULO
1 – CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria________________, adiante
denominado CONTRATANTE e a empresa _______________, a seguir denominada CONTRATADA.
2 – LOCAL E DATA: Lavrado e assinado nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, na
sede da Prefeitura, sediada na Av. Brasil, 2971 - Compensa, aos............................ dias do mês de
..................... do ano de dois mil e dezenove (2019).
3 – REPRESENTANTES: Representa a CONTRATANTE, o Exmo. Sr. Secretário Municipal de
____________________, conforme delegação de competência expressa no Decreto n. 1.589, de 25.06.93,
art. 46, item III, e a empresa ___________________, representada neste ato pelo
Sr.____________________, portador da Carteira de Identidade n. ______________ e CPF n.
______________________, residente e domiciliado nesta cidade à Rua __________________, os quais
assinam o presente instrumento que se regerá pela Lei n. 10.520/02, pelo Decreto n. 7.769/05, pelo Decreto
n. 8.270/06 e, subsidiariamente, pela Lei n. 8.666/93, suas alterações e demais legislações complementares,
bem como, pelo Provimento n. 01/07, nos termos da Minuta n. 02 constante de seu Anexo único, mediante
as cláusulas e condições a seguir dispostas.
4 – SEDE DA CONTRATADA: A CONTRATADA é estabelecida na cidade de __________________, à
______________, inscrito no CGC/MF sob o n.__________________.
5 – FUNDAMENTO DO CONTRATO: Este contrato decorre do Despacho do Sr. Secretário Municipal
de _______________, às fls. _____, datado de ___/___/___, do Processo n. _________________ que
homologou o ______________/2019 – CML/PM, publicado no Diário Oficial do Município em __/__/__.
6 – DOCUMENTAÇÃO: A CONTRATADA apresenta neste ato os documentos legais comprobatórios
ao atendimento das condições indispensáveis à assinatura do presente contrato, inclusive quitação exigíveis
de tributos federais, estaduais e municipais, declarando inclusive, estar plenamente habilitada à assunção
dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive
para pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidade exigidas na licitação,
conforme art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93.
7 – GARANTIA: A CONTRATADA prestará garantia de até 5% (cinco por cento), do valor do Contrato,
podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, incisos I, II e III da Lei n. 8.666/93 ou
depósito na Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Manaus (Banco do Brasil – 001; agência 3563-7;
conta corrente 5350-3).
II – DO OBJETO DO CONTRATO
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Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE, o(s)
produto(s)/prestar o(s) serviço(s), conforme identificados no ANEXO ____, _____, item(ns)/lote(s)
________ do Edital de ______n. _____/2019 – CML/PM, e conforme quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preço n.______________.
III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se compromete e
CONTRATANTE, dentre outros, a cumprir o estabelecido a seguir:

se obriga junto à

I – na entrega ou na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a envidar todo o empenho e a
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados;
II – entregar o(s) produto(s)/prestar o(s) serviço(s) no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no contrato,
mediante solicitação da CONTRATANTE;
III – responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados
por seus empregados;
IV – responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em
razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
V – declarar no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção dos
encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, inclusive para
pagamento, todas as condições de habilitação, qualificação e regularidades exigidas na licitação;
VI – garantir os produtos contra defeitos de fabricação;
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA não será responsável:
I – por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
II – por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATANTE não aceitará, sob pretexto algum, a transferência de
responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer
outros.
IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATANTE, durante a vigência deste contrato, compromete-se a:
I – proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações contratuais,
inclusive permitir o livre acesso de representantes da CONTRATADA às dependências da
CONTRATANTE relacionadas à execução do contrato;
II – promover os pagamentos dentro do(s) prazo(s) estipulado(s) neste contrato, salvo motivo de força
maior ou fato superveniente;
III – fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;
IV – designar formalmente, após a assinatura do contrato, a comissão de servidores para exercerem
acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos do art. 73, inciso I ou II, da Lei n.
8.666/93.
V – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
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A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste contrato, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações
sejam resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou
ajustadas na execução deste contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações
concernentes às legislações sociais, trabalhista, fiscal provenientes da execução dos serviços objeto deste
contrato.
VI – DO PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato será de ________ (_____) dias/meses, a contar da data da
publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de Manaus e poderá chegar ao seu termo
final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa.
PARÁGRAFO ÚNICO: A entrega do objeto ou a prestação do(s) serviço(s) terá início imediato
(decorridos ______ dias úteis ou consecutivos) após a publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial
do Município de Manaus, e, quando em parcelas, ocorrerá mediante requisições da CONTRATANTE.
VII – PREÇO, PAGAMENTO
1 – PREÇO: O valor global do presente contrato importa na quantia de R$ _______ (______), de acordo
com a(s) proposta(s) vencedora(s), ata(s) circunstanciada(s), planilha demonstrativa de lances verbais e
outros documentos que integram este Contrato.
2 – PAGAMENTO: O pagamento devido pela execução deste Contrato será feito contra a emissão de Nota
Fiscal e Fatura, mediante Atestado de Recebimento, no prazo fixado, após a apresentação dos citados
documentos na Secretaria Municipal de ____________________.
PARÁGRAFO ÚNICO: a Prefeitura de Manaus reverterá 1% (um por cento) do valor total do pagamento
ao FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa), em consonância ao art. 3º,
inciso I, da Lei n. 199, de 24 de julho de 1993, alterada pela Lei n. 1.085, de 29 de dezembro de 2006.
3 - DOTAÇÃO FINANCEIRA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n.
_________ datado de ___/___/___, à conta da seguinte rubrica orçamentária: ___________.
VIII – DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos termos do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e art. 12 do Decreto Municipal
n. 7.769/05, no caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a
CONTRATANTE, as sanções administrativas em relação à CONTRATADA serão:
a) advertência por escrito;
b) multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso ou por ocorrência, até o limite de 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, uma vez comunicada
oficialmente;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução do objeto
contratado, recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial;
d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 05 (cinco) anos, conforme PARÁGRAFO SEGUNDO;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes de punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei n. 8.666/93.
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I – A aplicação da multa não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as demais cominações editalícias legais; dando causa à rescisão, a empresa contratada, pagará à
Prefeitura Municipal de Manaus além da multa, a apuração das perdas e danos;
II – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia (caso tenha sido exigida), além da perda desta, a
empresa penalizada responderá pela sua diferença;
III – as sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” poderão ser aplicadas juntamente com as das alíneas
“b” e “c”, garantida a prévia defesa;
IV – no caso das alíneas “a” e “d”, ficará garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da ciência da intimação; e no caso da alínea “e”, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência
da intimação;
V – a declaração da inidoneidade será de competência exclusiva do Secretário Municipal, nos termos do
art. 87, § 3º, da Lei n. 8.666/93;
VI – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” poderão ser aplicadas à CONTRATADA que, em razão do
Contrato:
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará impedido de contratar com a Prefeitura Municipal de Manaus pelo
prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa,
sem prejuízo das demais comunicações contratuais e legais, a CONTRATANTE que:
a) deixar de entregar a documentação exigida;
b) apresentar documentação falsa;
c) praticar atos ilícitos visando a frustrar os objetos da contratação;
d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, recusar ou não celebrar o Contrato, de forma
injustificada, ou ainda, não apresentar a situação regular no ato da assinatura do contrato;
e) ensejar retardamento na execução do Contrato;
f) não mantiver a proposta injustificadamente;
g) falhar ou fraudar na execução do Contrato;
h) comportar-se de modo inidôneo;
i) fizer declaração falsa;
j) cometer fraude fiscal;
I – As penalidades supramencionadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do
Município de Manaus e no SICAF, juntamente com o descredenciamento da licitante por igual período.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A desistência por parte da CONTRATADA sujeitar-lhe-á ao pagamento
de multa equivalente a 10% do valor estipulado (calculado a partir da multiplicação da quantidade estimada
para o (s) item(ns)/lote(s) pelo(s) seu(s) valor(es) unitário(s) ofertado(s) na sua proposta de preços ou
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lançado(s), salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CONTRATANTE,
garantida a prévia defesa, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais.
I – na mesma pena incorre a CONTRATADA, que se recusar a assinar o Contrato ou não firmá-lo mesmo
devidamente convocada, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Secretaria
Requisitante, sem prejuízo das demais cominações contratuais e legais, sendo facultada a abertura do prazo
para que a licitante regularize e cumpra as pendências, não prejudicando, assim, o objeto do certame e o
interesse da Administração.
II – Na mesma pena incorre a CONTRATADA, que não apresentar situação regular no ato da assinatura
do Contrato, conforme art. 9º, inciso XXV, do Decreto n. 7.769/05, sem prejuízo das demais cominações
contratuais e legais;
III – O valor mínimo da multa por desistência será de R$ 1.000,00 (um mil reais), independente da fase em
que se encontre.
PARÁGRAFO QUARTO – A multa prevista no item VIII (DAS PENALIDADES) deverá ser recolhida
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial.
PARÁGRAFO QUINTO – Se a CONTRATADA não recolher à Prefeitura Municipal de Manaus o valor
da multa que porventura lhe for aplicado, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será
inscrita na Dívida Ativa do Município.
PARÁGRAFO SEXTO – As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Do ato de aplicar a sanção administrativa, caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, exceto em caso da alínea “e” do PARÁGRAFO
PRIMEIRO, quando o prazo será de 10 (dez) dias úteis a contar da ciência da intimação, podendo a
Administração reconsiderar sua decisão.
PARÁGRAFO OITAVO – Caso algum ato praticado pela CONTRATADA seja enquadrado numa das
previsões do art. 89 ao art. 99 da Lei n. 8.666/93, os autos processuais serão encaminhados ao Ministério
Público, nos termos do art. 100 e seguintes do referido disposto legal, para a tomada de medidas cabíveis.
IX – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
Compete às partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste instrumento, na Lei n. 8.666/93, no
Decreto Municipal n. 7.769/05, no Decreto Municipal n. 8.270/06 e em outras disposições legais
pertinentes, realizar, via termo aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.
X – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial do Contrato poderá ser
aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei n.
8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nenhum acréscimo poderá exceder o limite aqui estabelecido, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
XI – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO
O CONTRATANTE e a CONTRATADA manterão os entendimentos necessários para a execução deste
Contrato, sempre por intermédio da Secretaria Municipal de ___________, nos termos do art. 73, a 76, da
Lei n. 8.666/93, que acompanhará e fiscalizará os trabalhos através do órgão, comissão ou funcionário
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designado, que terão autoridade para exercer, em seu nome toda e qualquer ação de orientação geral,
controle e fiscalização da execução contratual.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Fiscalização compete, entre outras atribuições:
I – solicitar à CONTRATADA e a seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as
providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente
a cópia dos documentos escritos, que comprovem estas solicitações e providências;
II – acompanhar os fornecimentos ou a prestação do(s) serviço(s), atestar seu recebimento definitivo e
indicar as ocorrências de indisponibilidade do(s) produto(s) ou serviço(s);
III – encaminhar os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à
CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A ação da Fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O objeto desta licitação será recebido por Servidor da Administração ou
Comissão designada pela CONTRATANTE composta de, no mínimo 03 (três) servidores municipais, que
procederá na forma do art. 73, incisos I ou II, da Lei n. 8.666/93.
PARÁGRAFO QUARTO: Caso as especificações dos serviços prestados ou dos produtos entregues não
sejam compatíveis, a critério da CONTRATANTE o(s) mesmo(s) deverão ser trocado(s) ou reparado(s)
das inconformidades dentro do prazo de .... dias. No caso de a CONTRATADA continuar a apresentar
produtos ou prestar serviço(s) que não estejam em conformidade com as especificações, o fato será
considerado como inexecução total, gerando rescisão da contratação com a consequente aplicação das
penalidades cabíveis ao caso.
PARÁGRAFO QUINTO – Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação
nos casos e condições especificados na legislação pertinente, e a solicitação dilatória, sempre por escrito,
fundamentada e instruída com os documentos necessários à comprovação das alegações deverão ser
recebidas contemporaneamente ao fato que a ensejar.
XII – DA RESCISÃO CONTRATUAL
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Contrato poderá ser rescindido por infringência a qualquer das cláusulas
ou condições, por mútuo acordo entre as partes ou, ainda, se o interesse público assim recomendar, sem a
exclusão das previsões elencadas no art. 77 a 80, da Lei n. 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Exceto em caso de rescisão por mútuo consentimento, não caberá à
fornecedora ou a prestadora do(s) serviço(s) nenhuma indenização, ficando estabelecido que, mesmo
naquela hipótese, a Prefeitura apenas indenizará entrega(s) já efetuada(s) ou serviços já prestados.
XIII – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRADA
Este contrato fica vinculado aos termos do Edital ________ n. ________/2019 – CML/PM e da proposta da
CONTRATADA
XVI – DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE obriga-se a promover, às suas expensas, a publicação, em Extrato, do presente
contrato, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,
no Diário Oficial do Município.
XV – FORO
E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente contrato, fica eleito o Foro da
Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em ________(________)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas
representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Manaus, _____________ de 2019.
Secretário Municipal de __________________
______________________________
CONTRATADA
Testemunhas:
1 - _______________________
2 - _______________________
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