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EDITAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 
PROCESSO Nº 0022.0216.1202.0007/2020 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
LICITAÇÃO Nº 859686 (licitacoes-e) 
 
A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ, representada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria n.º 24/2020, de 15/01/2020, publicada no DOE n.º 7.085, de 16/01/2020, 
torna público e levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto Estadual nº 2.648, de 18.06.2007, Decreto Estadual nº 3.182/2016, Lei Complementar nº 
123/2006, LC Estadual º 108/2018, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
"MENOR PREÇO" POR ITEM, conforme as condições estabelecidas neste Edital. 
 
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 
 
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir da publicação no diário oficial do Estado do Amapá e no site 
www.licitacoes-e.com.br até às 08h do dia 16/03/2021 (horário de Brasília). 
   
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h do dia 16/03/2021 (horário de Brasília). 
  
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min. do dia 16/03/ 2021 (horário de Brasília). 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 
 
1  DO OBJETO  

1.1 A presente licitação tem como objeto a aquisição de livros destinados aos Cursos de 
Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Música e Licenciatura 
em Letras. Conforme especificado no Termo de Referência, anexo deste edital. 

1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no 
sistema "licitacoes-e" e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

 
2  DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1 A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 101.013,08. 
(cento e um mil e treze reais e oito centavos) 

2.2 As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Edital correrão à conta dos 
recursos específicos da UEAP, recursos próprios e oriundos do convenio nº 894188/2019, cuja Fonte, 
Programa, Ação e Elementos de Despesas constarão nos respectivos contratos e notas de empenho, 
observados as condições estabelecidas no processo licitatório. 

 
3  DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que: 
a) Estiverem previamente credenciados no sistema “Licitacoes-e”, provido pelo Banco do 

Brasil S/A, constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br; 
b) Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 
c) Atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 
d) Comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste Edital. 

3.2 Não poderão concorrer neste Pregão: 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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a) Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação, em processo de falência 
declarada, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a 
Universidade do Estado do Amapá, durando o prazo da sanção aplicada; 

c) Empresário impedido de licitar e contratar com a União ou com o Estado do Amapá, 
durante o prazo da sanção aplicada; 

d) Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

e) Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão; 
f) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 
g) Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

3.3 Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para o 
recebimento e abertura da proposta, como também para o horário de início da disputa. 

3.4 Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato 
superveniente, que impeça a realização da licitação, será reiniciada somente após comunicação aos 
participantes, no endereço eletrônico utilizado para a divulgação. 

 
4 DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A 

4.1 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 
5.450, de 2005), obtidas junto ao “Licitacoes-e”, no site www.licitacoes-e.com.br, onde também 
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas 
para sua correta utilização. 

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 

4.3 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 à Universidade do Estado do Amapá responsabilidade por eventuais danos decorrentes do 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005). 

 
5  DO ENVIO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA 

5.1 A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até data e horário marcados para a abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a 
fase de recebimento de propostas. 

5.1.1 A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor 
global da proposta do item, sendo considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais 
despesas decorrentes da execução do objeto. 

5.1.2 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do edital. 

5.1.3 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, 
bem como aos requisitos da LC Estadual º 108/2018, para fazer jus aos benefícios previstos nessas leis. 

5.2 As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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5.3  A proposta deverá ser firme e precisa e limitar-se, rigorosamente, ao objeto desta 
licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 
prevista no Edital. 

5.4 Preencher, obrigatoriamente, o campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, com a 
especificação completa do material, atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de 
Referência, com a descrição precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicação da marca e 
referência e fabricante do produto cotado, podendo complementar as informações encaminhando via 
sistema através de arquivos (documentos) anexos à proposta. 

5.5 Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, o licitante concorda especificamente 
com as seguintes condições: 

a) O valor a ser incluído pela licitante refere-se ao valor total estimado para fornecimento 
do item objeto desta licitação para o qual deseja concorrer, sendo que o fornecedor deverá seguir a 
planilha constante no Modelo de Proposta de Preços do Anexo II deste Edital; 

b) Para os efeitos da formulação das propostas e lances, considera-se item, no sistema 
licitações-e, o lote cuja numero de itens dele integrante seja igual a 01 (um). 

c) No preço proposto estão incluídas todas as despesas concernentes ao fornecimento dos 
materiais, como impostos, taxas, fretes, contribuições e outras que se fizerem necessárias à plena e 
completa execução do objeto deste certame; 

d) A licitante deverá indicar o menor preço para o item na sua Proposta; 
e) A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer os materiais nos seus 
termos; 

f) O valor deverá ser cotado em percentual, correspondente à moeda corrente nacional, 
em algarismo, e incluído no espaço indicado pelo sistema eletrônico; 

g) Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

h) A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de 
diminuir o valor ou desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

5.6 É permitido aos empresários licitantes apresentarem propostas apenas para os itens 
objeto do presente Edital. 

5.7 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.8 A licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 
de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos 
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

5.9 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
5.9.1  Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação 
da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 
5.9.2 Até a data e hora marcada para a abertura das propostas, a licitante poderá 
retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

5.10 Após a abertura da sessão pública, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

5.11 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

5.11.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do 
período de  validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da 



                        
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Pregão Eletrônico nº 06/2021-UEAP - Processo Administrativo nº 0022.0216.1202.0007/2020 

4 

Universidade do Estado do Amapá, esta poderá solicitar prorrogação geral da validade 
acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

5.12 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação, ficam as licitantes 
liberados dos compromissos assumidos. 

 
6 DA ABERTURA DA SESSÃO 

6.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 
hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

6.2  Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  

6.3 Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, seja qual for o 
motivo. 

 
7 DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e 
de seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento. 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, a 
proposta que apresentar: 

a) Valores irrisórios, negativos, ou de valor igual à zero, superfaturados e/ou incompatíveis com os 
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos; 

b) Na descrição complementar, apresentar especificação e quantidade incompatível com o disposto 
no Termo de Referência anexo a este Edital; 

c) No campo destinado às informações adicionais, expressamente, prazo de validade inferior a 60 
(sessenta) dias; 

d) Elemento que identifique a licitante na publicação da proposta de preço no sistema eletrônico. 
7.3 Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
8 DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 Iniciada a etapa competitiva na data e hora indicadas no preâmbulo deste Edital, as 
licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do horário e valor consignados no registro de 
cada lance. 

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

8.3 Não serão aceitos pelo sistema eletrônico dois ou mais lances de mesmo valor, 
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.4 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, mantendo-se 
em sigilo a identificação do detentor do lance. 

8.5 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
for considerado inexeqüível. 

8.6 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

8.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. (§10 do 
art.25 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007). 

8.8 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro às 
licitantes. (§11 do art.25 do Decreto Estadual n.° 2.648/2007). 

8.9 O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, quando 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. 

8.10 Encerrada a fase de lances não caberá desistência de proposta, sem justificativa aceita 
pela Administração, sob pena de instauração de processo administrativo, que poderá culminar com a 
aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital. 
 
9  DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

9.1 Nos termos do art. 3º, da LC nº 123/2006, são consideradas microempresas ou 
empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se 
refere o art. 966, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas.  

9.2 Para efeitos de participação de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual nesta licitação, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006, são 
considerados: 

9.2.1 Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que 
aufira, em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil 
reais). 

9.2.2 Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

9.2.3 Microempreendedor Individual – o empresário individual que se enquadre na 
definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o empreendedor que 
exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que 
tenha auferido receita bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), 
optante pelo Simples Nacional, observadas as alterações, atualizações e especificações dispostas na Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

9.2.4 Não fará jus ao regime diferenciado nas licitações públicas previsto na Lei 
Complementar n.º 123/2006, incluído o regime de que trata o art. 12 do mesmo diploma legal, para 
nenhum efeito legal, a Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor 
Individual (MEI): 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica 

com sede no exterior; 
c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja 

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei 
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da 
Lei Complementar nº 123/2006; 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de 
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse 
o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 
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e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica 
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput 
do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo; 
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de 
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa 
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; 

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário 
anteriores; 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações; 
k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 

serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 
9.3 Conforme LC Estadual Estadual º 108/2018 esta licitação será exclusiva para ME e EPP, 

devido nenhum item ultrapassar o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme pesquisa de 
mercado. 
10 – DA NEGOCIAÇÃO 

10.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
10.1.1 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas  demais 

licitantes. 
10.2 Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a proposta 

de menor preço e valor estimado para a contratação. 
10.3 Caso a negociação reste bem sucedida, o licitante deverá enviar nova proposta de 

preços ajustada, nos termos do item 11.2. 
 
11 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1 O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR ITEM. 
11.2 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo 

de até 04 (quatro) horas após a convocação do sistema, por meio da opção “DOCUMENTOS” no sistema 
"Licitacoes-e", em arquivo único ou dividido, e para o email: cpl@ueap.edu.br, a Proposta de Preços 
adequada ao último lance devidamente preenchida na forma do Anexo II – Modelo de Proposta de 
Preço. 

11.3 O valor estimado para a contratação foi obtido a partir de consulta ao mercado, 
elaborada pelo Setor Demandante responsável pela elaboração do Termo de Referência, conforme IN 
05 do MPOG. 

11.3.1 Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com 
o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.  

11.3.2 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria 
licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

11.4 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do art. 43, §3°, da Lei n.° 



                        
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Pregão Eletrônico nº 06/2021-UEAP - Processo Administrativo nº 0022.0216.1202.0007/2020 

7 

8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar dentre outros, os 
seguintes procedimentos: 

11.4.1 Questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

11.4.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
11.4.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada;  
11.4.4 Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente; 
11.4.5 Demais verificação que por ventura se fizerem necessárias. 

11.5 O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital, estabelecendo 
no “chat”, via sistema, prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.5.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

11.5.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 
escrita e justificada da licitante, formulada antes de findar o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 

11.6 – A aceitabilidade da proposta será, estritamente, conforme as especificações e 
exigências deste Edital, do Termo de Referência e dos demais anexos. A descrição do material deve 
estar exposta de forma objetiva e clara. 

11.7 – A Proposta de Preços deve ser formulada no idioma oficial do Brasil e encaminhada 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, levando em consideração, além da especificação e 
condições estabelecidas neste edital, o atendimento dos seguintes requisitos: 

a) Fornecer, obrigatoriamente, todas as informações requisitadas no modelo proposto 
pelo Anexo II; 

b) Apresentar o preço do item de forma completa, computando todos os custos 
necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, 
constantes da proposta; 

c) Apontar o prazo para entrega dos materiais. 
11.8 Os documentos remetidos por meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema "Licitacoes-

e" e para o e-mail: cpl@ueap.edu.br, poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a 
qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

11.8.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação da Universidade do Estado do Amapá, através do 
Protocolo que se situa na Av. Presidente Getúlio Vargas, 650, Bloco 1 - Bairro Central – CEP: 68.900-
070 – Macapá/AP.  

11.9 A licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 
Seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

11.10 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 
preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 
objeto. 

11.10.1 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal da Universidade do Estado do Amapá ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, 
para orientar sua decisão. 
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11.10.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

11.11 Não serão aceitas propostas com erro de cálculo na formação do preço unitário, cujo 
erro importe em acréscimo ou subtração do valor a ser transferido para proposta escrita. 

11.11.1 Erros no preenchimento da Proposta de Preços não são motivos suficientes para 
a desclassificação da Proposta, quando esta puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do 
preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da 
contratação. 

11.12 Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 
eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 
 
12 DA HABILITAÇÃO 

12.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

12.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

12.1.2 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

12.1.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

12.1.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de 
condição de participação. 

12.2 A partir de então, a licitante deverá comprovar sua habilitação, enviando 
imediatamente, no prazo de 04 (quatro) horas, via email cpl@ueap.edu.br, com posterior 
encaminhamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o endereço constante no item 11.4.1, 
as documentações relativas à: 

a) Habilitação jurídica; 
b) Qualificação técnica; 
c) Qualificação econômico-financeira; 
d) Regularidade fiscal e trabalhista; 
e) Declarações. 

12.2.1 Habilitação Jurídica: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
c) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

para as sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos 
comprobatórios de eleição de seus administradores; 

e) Certidão de comprovação da condição de Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos da Instrução Normativa n.º 36, de 02/03/2017-DREI; 

f) 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. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
mailto:cpl@ueap.edu.br
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12.2.2 Qualificação Técnica: 
a) Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já forneceu bens com características, 
quantidades e prazos com o objeto desta Licitação. 

12.2.3 Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, mencionando expressamente o número do livro Diário e das folhas em 
que se encontram transcritos e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar 
a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses tomando-se 
como base a variação ocorrida no período do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP - DI, 
publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir na data da 
apresentação da proposta. 

I. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será 
exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no 
artigo 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício 
financeiro; 

II. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

III. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados 
por Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da 
empresa licitante; 

IV. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

a. Publicados em Diário Oficial ou; 
b. Publicados em jornal de grande circulação ou; 
c. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou; 
d. Por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante, na forma da IN DREI n° 11, publicada no D.O.U. nº 238, de 9 de dezembro de 2013, Seção 1, 
págs. 12ª 14. Quando for apresentado o original do Diário, para confronto pelo Pregoeiro, fica 
dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em 
questão. 

V.  A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes 
índices contábeis: 

a) Índice de Liquidez Geral 
 

Liquidez Geral = ≥ 1,0  
 
 

b) Índice de Solvência Geral 
 

Solvência Geral = ≥ 1,0 
 

c) Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente = ≥ 1,0 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
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d) Índice de Grau de Endividamento 

 
 
Grau de Endividamentos =  ≤ 1,0 
 
 
 

VI.  As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos 
juntados ao balanço. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão ou a quem esta designar, 
reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 

VII. A licitante que apresentar índices < 1 para a alínea “a”, deverá comprovar, 
considerados os riscos para a administração no cumprimento das obrigações contratuais, patrimônio 
líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, relativamente à 
data de apresentação da proposta, permitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

VIII. Caso o fornecedor apresente índices contábeis abaixo dos valores supra, fica 
franqueada aos licitantes a apresentação do Patrimônio Líquido Mínimo. 

12.2.4 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 

b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa), emitida por órgão competente; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme o Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

f) Certidão de inexistência de débitos inscritos em dívida ativa pela Procuradoria 
Fiscal da PGE/AP. 

g) A licitante detentora do menor preço deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, 
sob pena de inabilitação. 

12.2.5 Declarações: 
a) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo do 

Anexo III. 
b) Declaração expressa da licitante, sob as penas da Lei, da superveniência de 

fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, 
alterado pela Lei n° 9.648/98, instrução Normativa/MARE n° 5/95, na forma do item 5.4, conforme 
modelo disposto no Anexo IV; 

c) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em 
atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº. 
9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, conforme modelo constante no Anexo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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V deste Edital; 
d) Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente da proposta, 

conforme Anexo VI deste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, 
de 16/09/2009; 

e) Se a licitante se enquadrar na condição de Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Microempreendedor Individual – Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 3° da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo 
sistema eletrônico, implicará no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no 
intuito de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei supramencionada, conforme modelo contido no 
Anexo VIII deste Edital; 

12.3 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dúvida e julgar necessário. 

12.4 O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes. 

12.5 Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar: 
a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o 

endereço respectivo; ou 
b) Em nome da matriz, se a licitante for a matriz; ou 
c) Em nome da filial, se a licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e os atestados de 
capacidade técnica que podem ser apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da 
filial; 

d) Datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura quando 
não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor. Contudo, não se enquadram neste 
prazo os documentos cuja validade é indeterminada. 

12.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 
restrição na comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que for 
divulgado o resultado da fase de habilitação (art. 4, §2º, I do Decreto 8.538/2015), para a regularização 
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

12.6.1 A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior poderá ser concedida pela 
administração quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. (Decreto nº 
8.538/2015, art. 4º, §3º). 

12.6.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e facultará ao Pregoeiro 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

12.6.3 A documentação em referência é a fiscal e trabalhista, assim considerada 
aquelas previstas nos incisos I a V do artigo 29 da Lei 8.666/93. 

12.7 Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subseqüente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

12.8 Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

12.9 Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

12.10 O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
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dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estaduais e municipais e da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
13 DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

13.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser 
enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@ueap.edu.br. 

13.1.1 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital quem não apontar 
as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder a 
data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o 
curso do certame. 

13.2 O Pregoeiro, auxiliada pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

13.3 A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o 
represente: nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu 
representante, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. 

13.4 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

13.5 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico 
cpl@ueap.edu.br. 

13.6 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como todas as 
comunicações referentes ao certame, serão disponibilizadas no sistema eletrônico para os interessados, 
no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no link de mensagem correspondente a este Edital, e 
também no sítio www.ueap.edu.br, no link “Licitações”. 
 
14 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

14.1 Declarado a vencedora, será concedido prazo de 02 (duas) horas, durante tal período 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, 
manifestar sua intenção de recurso. 

14.1.1 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 
objeto à licitante vencedora. 

14.1.2 Não serão conhecidas manifestações de intenção de recursos procedidas de 
forma diversa do item 13.1 

14.1.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

14.1.4 A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito, podendo o pregoeiro adjudicar o objeto do certame a licitante 
declarada vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a autoridade competente para 
homologação. 

14.1.5 A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do 
recurso por meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema eletrônico, no prazo de 03 (três) dias contados 
da data que postou sua intenção recursal, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a 
apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente. 

14.2 Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 
14.3 Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

recurso, a licitante interessada poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de 
lances. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.ueap.edu.br/
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14.4 As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente. 

14.5 O (s) recurso (s), porventura interposto (s), terá (ão) efeito suspensivo, nos termos do 
art.109, §2º da Lei n.º8.666/93 e, será (ão) dirigido(s) à Reitora da Universidade do Estado do Amapá, 
por intermédio do Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo prazo, encaminhá-lo (s) à Reitora da Universidade do Estado do Amapá, devidamente informado 
(s), para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) úteis, contado do recebimento do recurso, sob 
pena de responsabilidade. 

14.6 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14.7 Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulário 
próprio, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, enviados por fax, bem como os 
que não contiverem a identificação ou assinatura do responsável legal ou representante da empresa. 

14.8 Caberá a Reitora da Universidade do Estado do Amapá a decisão final sobre os recursos 
contra atos praticados pelo Pregoeiro. 

14.9 Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
ao Reitor da Universidade do Estado do Amapá poderá homologar o procedimento de licitação e 
determinar a contratação da licitante vencedora. 

14.10 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na 
Comissão Permanente de Licitação da CPL/UEAP. 

 
15 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, 
hipótese em que a adjudicação caberá autoridade competente para homologação. 

15.2 A homologação deste Pregão compete a Reitora da Universidade do Estado do Amapá. 
15.3 O objeto deste Pregão será adjudicado POR ITEM à licitante vencedora.  
 

16 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
16.1 Depois de adjudicado e homologado o processo licitatório, a Administração convocará a 

empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente e retirada da 
respectiva Nota de Empenho. 

 
17 DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS BENS 

17.1 Local da Entrega: Os bens deverão ser entregues na Universidade do Estado do Amapá, 
localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas, 650, Bairro Central, Macapá-AP, em dia de 
expediente normal, no horário de 08h às 12h e das 14h30min às 18h. 

17.2 Prazo de Entrega: em até 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da assinatura do 
contrato ou entrega de instrumento equivalente. 

17.3 O recebimento do material deverá ser acompanhado por servidor indicado pela Pró-
Reitoria de Planejamento e Administração para acompanhar a entrega, seguindo os critérios 
abaixo: 

17.3.1 Os responsáveis pelo recebimento efetuarão a conferência do material a ser entregue, para 
certificar o cumprimento das exigências constantes no instrumento contratual e anotarão em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com as especificações do material, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas, violações ou defeitos observados. 

17.3.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATADA 
deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
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17.3.3 A presença da fiscalização da Universidade não elide nem minimiza a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

17.3.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do material deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a Universidade do Estado do Amapá. 

17.4 O material deverá ser entregue sem qualquer ônus adicional para a Universidade do 
Estado do Amapá. 

17.5 A atestação das Notas Fiscais/faturas referentes ao material objeto deste Termo de 
Referência caberá ao chefe do Setor de Material e Patrimônio, ou outro servidor designado 
para esse fim, pela Reitoria desta Universidade. 

17.6 O material deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, 
contados do recebimento da Nota de Empenho, devendo estar acondicionados 
adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte. 

17.7 Caso a empresa verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega 
estabelecido, deverá encaminhar à CONTRATANTE solicitação de prorrogação de prazo de 
entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente 
comprovado, e o novo prazo previsto para entrega. 

17.8 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela CONTRATANTE na forma da lei 
e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando à empresa 
da decisão proferida. 

17.9 Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo 
inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas por atraso na entrega. 

17.10 O recebimento provisório e definitivo do material ficará a cargo da fiscalização do 
contrato conforme nomeado pela CONTRATANTE; 

17.11 O Recebimento Provisório será efetuado no momento da entrega do material, 
compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações: 

17.11.1 O material deverá estar em sua respectiva embalagem original, se cabível, com indicação das 
características que possibilitem sua correta identificação. 

17.11.2 Condições da embalagem e do material. 
17.11.3 Quantidade entregue. 
17.11.4 Apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador, descrição 

do material entregue, quantidade, preços unitário e total; 
17.12 Atendidas as condições indicadas na cláusula anterior, será registrado o recebimento 

provisório mediante assinatura do canhoto da Nota Fiscal, e é emitido o Termo de 
Recebimento Provisório; 

17.13 O Recebimento Definitivo deverá ser efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados 
da data de recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo: 

17.13.1 Correspondência do material com o solicitado na requisição de fornecimento; 
17.13.2 Compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas neste Termo de Referência 

e constantes da proposta da empresa fornecedora; 
17.13.3 Realização de testes caso a unidade recebedora entenda necessário; 
17.13.4 Conformidade do documento fiscal quanto à identificação do comprador, descrição do material 

entregue, quantidade, preços unitário e total; 
17.13.5 Definitivamente: após nova conferência e verificação por Fiscal competente e se confirmada 

conformidade com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada e é emitido o Termo 
de Recebimento Definitivo; 

17.14 A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber nenhum produto fornecido em 
desacordo com as especificações deste Termo de Referência, podendo cancelar o Contrato e 
aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI, da Lei Federal 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no presente instrumento; 
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17.15 Quando for o caso, os volumes contendo o material deverão estar identificados 
externamente com os dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

 
18 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1 Fornecer material novo e de boa qualidade em estrita conformidade com as 
especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

18.2 Fornecer equipamentos novos (sem uso, reforma ou recondicionamento) e que não 
estarão fora de linha de fabricação, de forma que não prejudique a execução dos objetos ora 
contratados, sob pena de restar caracterizada inexecução parcial do contrato; 

18.3 Responder por todas as despesas decorrentes da execução do objeto deste Termo de 
Referência, tais como: taxas, impostos, contribuições e outras que porventura venham a ser 
criadas e exigidas pelos órgãos fiscalizadores competentes; 

18.4 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução do objeto deste Termo de Referência; 

18.5 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados no 
local de entrega especificado; 

18.6 Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas; 

18.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, e 
previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados; 

18.8 Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, reparando às suas custas, quando da execução do objeto 
deste Termo de Referência, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 
ou o acompanhamento pela CONTRATANTE; 

18.9 Possibilitar à CONTRATANTE, em qualquer etapa, o acompanhamento completo da 
execução do objeto, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer 
solicitação apresentada; 

18.10 Comunicar, por escrito, eventual anormalidade de caráter urgente prestando os 
esclarecimentos julgados necessários, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas 
pela CONTRATANTE; 

18.11 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse 
da CONTRATANTE, ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução do 
objeto contratado, devendo orientar seus empregados nesse sentido; 

18.12 Acatar as decisões e observações realizadas pela fiscalização da CONTRATANTE; 
18.13 Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a qualidade do 

material fornecido; 
18.14 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação do procedimento licitatório; 
18.15 Não promover a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste 

Termo de Referência; 
18.16 Manter, durante todo o prazo de vigência do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações a serem assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
Termo de Referência; 

18.17 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o 
objeto desta licitação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 
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18.18 O equipamento fornecido deverá ser novo, de primeira utilização em linha de produção 
e originais de fábrica, não sendo permitido equipamento remanufaturado, reaproveitado, 
readaptado ou que tenham sido objeto de reparo; 

18.19 Descrever individualmente e com clareza a marca, modelo, quantidades e valores e 
outras informações aplicáveis e necessárias à perfeita caracterização dos equipamentos 
ofertados, assim como de todos os seus componentes expansíveis, opcionais ou que possam 
oferecer variação de configuração, de forma a permitir a correta identificação dos mesmos na 
documentação técnica apresentada. 

18.20 Conter as especificações das características obrigatórias aos componentes dos 
equipamentos ofertados, de forma clara e detalhada. 

18.21 Prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 
relacionados com as características e funcionamento dos equipamentos e também na 
compatibilidade com software de terceiros; 

18.22 Cumprir a garantia de funcionamento e prestar assistência técnica dos equipamentos, na 
forma e nos prazos estabelecidos; 

18.23 Garantir a reposição de peças, durante o período da garantia; 
18.24 Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação; 
18.25 Manter, durante o período de Garantia, equipe técnica composta por profissionais 

devidamente habilitados, treinados e qualificados para prestação dos serviços; 
 

19 DO PAGAMENTO 
19.1 O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta-corrente da 

CONTRATADA, até o 30º (trigésimo) dia corrido da apresentação da Nota Fiscal/Fatura 
devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização do Contrato após a efetiva conclusão 
da entrega, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

19.2 Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o 
cumprimento definitivo do recebimento pela CONTRATANTE; 

19.3 O CNPJ constante da Nota Fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar 
deverá ser o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada 
por ocasião da licitação, e na Nota de Empenho; 

19.4 Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a 
partir da sua reapresentação e novo “atesto”; 

19.5 A CONTRATADA indicará na Nota Fiscal/Fatura o nome do Banco e o número da agência 
e da conta-corrente para efetivação do pagamento; 

19.6 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação 
da despesa, o pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

19.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços; 

19.8 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data de início da inadimplência e a 
correspondente ao efetivo pagamento da parcela, será obtida mediante a aplicação da 
seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
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VP = Valor da parcela a ser paga; e 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644  
                365          365  
TX = Percentual da taxa anual = 6%  

19.9 A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura 
correspondente a ocorrência; 

19.10 Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a 
CONTRATADA deverá comprovar perante a CONTRATANTE por meio das respectivas 
certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e 
trabalhistas (certidão de quitação do FGTS, certidão negativa conjunta da RFB/PGFN, certidão 
negativa da receita estadual, certidão negativa da procuradoria geral do estado, certidão 
negativa de débitos trabalhistas, se optante pelo simples: certidão optante do simples 
nacional (instrução normativa RFB nº 791, de 10/12/2007)); 

20.12. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 
procrastinação em apresentá-los será causa de rescisão do contrato. 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
20.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não 
mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa. 

20.2  Além da penalidade prevista acima, a licitante ficará sujeita às multas na fase de 
licitação, sobre o valor estimado do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias após 
notificação, nos seguintes termos: 

 Multa compensatória de 10% (dez por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele 
que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 
não assinar o Contrato, ou deixar de retirar o instrumento equivalente; e não mantiver a 
proposta; atrasos injustificados na execução do Contrato. 

 Multa compensatória de 15% (quinze por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele 
que fizer declaração falsa, apresentar documentação falsa, ou cometer fraude fiscal. 

20.3 Sanções relativas ao Contrato: 
20.3.1  Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
CONTRATADA estará sujeita às seguintes penalidades: 
 Advertência; 
 Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por meio de 

documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE, no 
prazo de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento da notificação; 

a) 0,5 % ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na prestação do serviço limitada a 
incidência de 15 dias. Após o 15º (décimo quinto) dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral do 
Contrato; 
b) 20% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior 
ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
c) 30% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida. 
 Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, no caso de 

falha ou fraude na execução do Contrato ou cometimento de fraude fiscal; 
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20.4 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa; 

20.5 Se o valor da multa não for pago ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito 
da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativa e judicialmente; 

20.6 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por 
conveniência administrativa, mediante ato da CONTRATANTE devidamente justificado; 

20.7 As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cabíveis. 

 
21 DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

21.1 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em 
face de razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  

21.2 As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 
que tiver suportado no cumprimento da Ata.  

21.3 No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

21.4 As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos 
que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

21.5 No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
 
22 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 

22.2 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta 
durante a realização da sessão pública deste Pregão. 

22.3 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de classificação e habilitação. 

22.4 Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, 
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

22.5 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de 
documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

22.6 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 
de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte. 

22.7 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão 
as últimas. 
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22.8 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência da Universidade do Estado do Amapá, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei 
nº 10.520/2002. 

22.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampla 
disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem 
comprometimento da segurança da contratação. 

22.10 As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de 
homologadas pelo Reitor da Universidade do Estado do Amapá. 

22.11 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente Edital. 

22.12 A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

22.13 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
Universidade do Estado do Amapá, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

22.14 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 

22.15 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente 
estabelecido. 

22.16 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação prevista 
no preâmbulo deste Edital. 
 
23 DOS ANEXOS 

 
23.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 
ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO II – Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração dos Requisitos Constitucionais; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VI – Modelo de Declaração de ME/EPP 
ANEXO VII – Minuta do Contrato; 
ANEXO VIII – Termo de Referência. 
 
 
24 DO FORO 

24.1 Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macapá - AP, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos desta licitação, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 
privilegiado que seja. 

Macapá-AP, 01 de junho de 2020. 
 

 
AUTORIDADE COMPETENTE 
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: _________________________________________________ 
CGC/CNPJ:__________________________________________________________________ 
ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 
(Fone/Fax): _________________________________________________________________  
CONTA CORRENTE Nº: ______________ BANCO:____________ AGÊNCIA Nº: __________  
 
DADOS DO REPRESENTANTE:  
REPRESENTANTE: ____________________________________________________________  
CPF Nº: __________________________________ CI Nº:_____________________________ 
  
Apresentamos nossa proposta para a contratação de empresa especializada para aquisição de veículo 
tipo Van, zero quilômetro, ano de fabricação-modelo 2020/2020, para atender as necessidades de 
transportes da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, localizado na Av. Presidente Getúlio Vargas nº 
650, Central, Macapá-AP, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência 
em Anexo I, do Processo nº 0022.0216.1202.0008/2020, acatando todas as estipulações consignadas no 
Edital da Licitação nº 06/2021-UEAP, Anexo I e demais termos, conforme abaixo:  

 
 
 
 

 

Item Descrição do Objeto UNID QTD 
 
Marca 

VALOR 
UNIT. 
R$ 

VALOR 
TOTAL 
R$ 

       

    

 
VALIDADE DA PROPOSTA: ____ DIAS (no mínimo de 60 dias a contar da data da licitação) 
PRAZO DE COBERTURA: _______________________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
 
 
Obs.: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique o licitante. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
  
  
A empresa __________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º 
____________________, declara à Universidade do Estado do Amapá - UEAP, para fins de participação 
no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2021 - UEAP, cumprir 
plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do Artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002 
e do item 12 do Edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.   
     
 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 
 
 

 
________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
Pregão Eletrônico 06/2021 - UEAP  
Processo nº 0022.0216.1202.0008/2020 
 
A EMPRESA ____________________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 
_________________, com sede Rua/Av. _________________________, nº _______, Bairro 
________________, Cidade _________________, UF ______, CEP _____________, em conformidade 
com o disposto no Art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93, DECLARA, sob as penalidades da lei, que até a 
presente data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação para o presente processo licitatório, 
estando ciente, ainda, da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores. 
 
 

Local, ______ de ____________________ de 2021. 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
  
Declaramos à Universidade do Estado do Amapá - UEAP, referente ao edital do Pregão Eletrônico 
06/2021 - UEAP, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
de 1998 (Lei nº 9.854/99).  
  
  
   

Local, ______ de __________________ de 2021. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura e carimbo do representante legal 

 
 
  
 
 
 
 
 
  
Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
  
(representante legal da empresa), como representante devidamente constituído da empresa: (empresa 
licitante), inscrita no CNPJ nº. ______________________, doravante denominada licitante, para fins do 
disposto no item 12 do Edital do Pregão Eletrônico 06/2021 - UEAP, DECLARA, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do CPB, que:  
a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico 06/2021 - UEAP, foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante, 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 06/2021- UEAP, por qualquer meio ou qualquer pessoa.  
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 06/2021 - UEAP, 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico 06/2021 - UEAP.  
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 06/2021 - UEAP.  
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 06/2021 - UEAP, não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 06/2021- UEAP antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação.  
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 06/2021 - UEAP 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.  
  

Local, ______ de ____________________ de 2021. 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Observação: emitir em papel (timbrado) que identifique o licitante. 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP 

 
(Nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; n.º e cidade), por seu representante 

legal ___________ (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço 

Domiciliar), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da 

Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de 

Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos 

termos da lei. 

 

(Cidade – UF), ______ de _______________ de 2021. 

 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do declarante 
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ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO Nº XXXX/2020 - UEAP 
 

PROCESSO Nº 0022.0216.1202.0007/2020-PROTOCOLO/UEAP 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

AMAPÁ – UEAP E 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CNPJ Nº 

XX.XXX.XXX/XXXX-XX), PARA OS FINS ABAIXO 

DECLARADOS. 

 

 

 

A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ – UEAP, ente Jurídico de Direito Público Interno, inscrito no 

CNPJ sob nº 08.186.277/0001-62, localizado à Av. Presidente Vargas, nº 650, Centro, nesta cidade, 

representado por sua Magnífica Reitora, KÁTIA PAULINO DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora da 

Carteira de Identidade RG nº 264.568-POLITEC/AP e CPF nº 682.968.572-49, na qualidade de Magnífica 

Reitora da UEAP, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 2444, de 02 de julho de 2018, 

bem como pelo Estatuto da Universidade do Estado do Amapá, neste ato denominado de 

CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 

estabelecida à XXXXXXXXXXXXXX, nº XXXX, Bairro XXXXX, na cidade de XXXXX, Estado XXXXXX, inscrita 

no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada por seu representante legal, Sr(a). 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da carteira de identidade n° XXXXX, CPF n° XXX.XXX.XXX-XX, 

doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no Processo Administrativo 

FNDE n° 23034.026439/2019-99 e no Processo nº 0022.0216.1202.0007/2020-PROTOCOLO/UEAP, 

resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente de licitação na modalidade de Pregão 

Eletrônico nº 06/2021, conforme descrito no Edital e seus anexos, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993; pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; pelo Decreto nº 5.450, de 31 de 

maio de 2005 e pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, mediante as condições expressas nas 

cláusulas seguintes. 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 O objeto do presente Contrato é a aquisição de livros destinados aos cursos de Licenciatura em 

Pedagogia, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Música e Licenciatura em Letras para 

implementação do acervo bibliográfico da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, conforme 

especificado no Anexo I do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

2.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 101.013,08 (cento e um mil treze reais e oito 

centavos); 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação; 

3.3 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria e 

através do Convênio Federal nº 894188/2019, prevista no orçamento para o exercício de 2020, na 

classificação abaixo: 

 

AQUISIÇÃO DE LIVROS – CONVÊNIO FEDERAL Nº 894188/2019: 

 

PROGRAMA DE 

TRABALHO 

FONTE DE 

RECURSOS 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

NÚMERO DE 

EMPENHO 

DATA DE 

EMPENHO 
VALOR (R$) 

2590 203 4.4.90.52 XXXXXXXX XX/XX/XXXX 100.000,00 

 

CONTRAPARTIDA – RECURSO PRÓPRIO: 
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PROGRAMA DE 

TRABALHO 

FONTE DE 

RECURSOS 

ELEMENTO DE 

DESPESA 

NÚMERO DE 

EMPENHO 

DATA DE 

EMPENHO 
VALOR (R$) 

2597 107 4.4.90.52 XXXXXXXX XX/XX/XXXX 1.013,08 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS BENS 

 

4.1 Os bens deverão ser entregues no Campus I da Universidade do Estado do Amapá, situado na Av. 

Presidente Getúlio Vargas, nº 650, Bairro Central, Macapá/AP, em dia de expediente normal, no horário 

de 08h às 12h e das 14:30h às 18h; 

4.2 O recebimento do material deverá ser acompanhado por servidor indicado pela Pró-Reitoria de 

Planejamento e Administração para acompanhar a entrega, seguindo os critérios abaixo: 

4.2.1 Os responsáveis pelo recebimento efetuarão a conferência do material a ser entregue para 

certificar o cumprimento das exigências constantes no instrumento contratual e anotarão em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com as especificações do material, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas, violações ou defeitos observados; 

4.2.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 

CONTRATADA deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das 

medidas convenientes; 

4.2.3 A presença da fiscalização da CONTRATANTE não elide nem minimiza a responsabilidade 

da CONTRATADA; 

4.2.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento do material deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

4.3 O material deverá ser entregue sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

4.4 A atestação das Notas Fiscais/faturas referentes ao material objeto deste Contrato caberá ao chefe 

do Setor de Material e Patrimônio ou outro servidor designado para esse fim pela Reitoria da 

CONTRATANTE; 

4.5 O recebimento provisório e definitivo do material ficará a cargo da fiscalização do Contrato, 

conforme nomeado pela CONTRATANTE; 

4.6 O Recebimento Provisório será efetuado no momento da entrega do material, compreendendo, 

dentre outras, as seguintes verificações: 

4.6.1 O material deverá estar em sua respectiva embalagem original, se cabível, com indicação 

das características que possibilitem sua correta identificação; 
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4.6.2 Condições da embalagem e do material; 

4.6.3 Quantidade entregue; 

4.6.4 Apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador, 

descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total. 

4.7 Atendidas as condições indicadas na cláusula anterior, será registrado o recebimento provisório 

mediante assinatura do canhoto da Nota Fiscal, emitindo a seguir o Termo de Recebimento Provisório; 

4.8 O Recebimento Definitivo deverá ser efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de 

recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo: 

4.8.1 Correspondência do material com o solicitado na requisição de fornecimento; 

4.8.2 Compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas neste Contrato; 

4.8.3 Realização de testes caso a unidade recebedora entenda necessário; 

4.8.4 Conformidade do documento fiscal quanto à identificação do comprador, descrição do 

material entregue, quantidade, preços unitário e total; 

4.8.6 Após nova conferência e verificação por Fiscal competente, se confirmada conformidade 

com as especificações técnicas, a Nota Fiscal será atestada e é emitido o Termo de Recebimento 

Definitivo. 

4.9 A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber nenhum produto fornecido em desacordo com 

as especificações deste Contrato, podendo cancelar o Contrato e aplicar o disposto no Art. 24, inciso XI, 

da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente instrumento; 

4.10 Quando for o caso, os volumes contendo o material deverão estar identificados externamente com 

os dados constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

 

CLAÚSULA QUINTA – DO CONTROLE E PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

5.1 O material objeto deste Contrato deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 

contados a partir da assinatura do Contrato; 

5.2 Os produtos fornecidos serão novos e atenderão plenamente à descrição e características descritas 

no Anexo I do presente Contrato. Serão, ainda, entregues de maneira a permitir o recebimento, a 

conferência e o armazenamento em perfeitas condições; 

5.3 Os produtos deverão ser entregues no endereço descrito na Cláusula Quarta, na Unidade de 

Material e Patrimônio da CONTRATANTE, no horário compreendido entre às 07:30h e 12h e das 14:30h 
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às 18h, de segunda a sexta-feira, observando a perfeição do material e quantidades conforme 

especificações do Anexo I do presente Contrato; 

5.4 Caso a CONTRATADA verifique a impossibilidade de cumprir com o prazo de entrega estabelecido, 

deverá encaminhar à CONTRATANTE solicitação de prorrogação de prazo de entrega, na qual deverão 

constar motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para 

entrega; 

5.5 A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela CONTRATANTE na forma da lei e de acordo 

com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à CONTRATADA da decisão 

proferida; 

5.6 Em caso de denegação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, a 

CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas para o atraso na entrega. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

6.1 Para serem aceitos, os livros técnicos deverão obedecer aos seguintes parâmetros: 

a) Estar estritamente de acordo com as especificações constantes neste Contrato, inclusive no 

que diz respeito às especificações de entrega e quantidades demandadas dos livros; 

b) As embalagens deverão conter as respectivas quantidades e identificações dos livros; 

c) O material bibliográfico deverá ser comercializado por distribuidora, livraria especializada 

e/ou editora no Brasil e deverá constar em seu respectivo catálogo o preço em moeda nacional; 

d) As edições dos livros relacionados no Anexo I, na ocasião da entrega dos livros, deverá ser a 

mais atualizada; 

e) Os livros deverão ser novos, sem uso ou defeito, caso contrário não serão recebidos pela 

UEAP; 

f) Não serão aceitos materiais que tenham sido objeto de quaisquer processo de reciclagem 

e/ou recondicionamento e ainda os que se apresentarem fora das embalagens originais de seus 

fabricantes; 

g) As embalagens dos materiais deverão conter as respectivas especificações técnicas dos 

mesmos e as informações concernentes de seus fabricantes ou importadores (razão social, 

CNPJ, endereço etc.). 

6.2 A partir da aceitação dos livros, o fornecedor obriga-se a substituir quaisquer itens ou unidades que 

venham apresentar defeito ou em desacordo com o solicitado; 
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6.3 A Administração da CONTRATANTE não aceitará livros fornecidos em desacordo com o Anexo I, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

 

7.1 O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta-corrente da CONTRATADA, até o 

30º (trigésimo) dia útil da apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo responsável 

pela fiscalização do Contrato após a efetiva conclusão da entrega, observada a ordem cronológica 

estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/1993; 

7.2 Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o cumprimento definitivo 

do recebimento pela CONTRATANTE; 

7.3 O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar deverá ser o 

mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião da licitação 

e na Nota de Empenho; 

7.4 Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua 

reapresentação e novo “atesto”; 

7.5 A CONTRATADA indicará na nota fiscal/fatura o nome do banco e o número da agência e da conta-

corrente para efetivação do pagamento; 

7.6 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o 

pagamento será sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias, não 

ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

7.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que for imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito 

a reajustamento de preços; 

7.8 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela 

CONTRATANTE, entre a data de início da inadimplência e a correspondente ao efetivo pagamento da 

parcela, será obtida mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 



                        
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Pregão Eletrônico nº 06/2021-UEAP - Processo Administrativo nº 0022.0216.1202.0007/2020 

32 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 

         365             365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

7.9 A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na nota fiscal/fatura correspondente 

a ocorrência; 

7.10 Conforme Decreto Estadual n° 1278/2011, no momento da liquidação da despesa, a CONTRATADA 

deverá comprovar perante a CONTRATANTE, por meio das respectivas certidões, que se encontra 

adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas (certidão de quitação do 

FGTS, certidão negativa conjunta da RFB/PGFN, certidão negativa da receita estadual, certidão negativa 

da procuradoria geral do estado, certidão negativa de débitos trabalhistas e, se optante pelo simples, 

certidão optante do simples nacional, de acordo com a Instrução Normativa RFB nº 791, de 

10/12/2007); 

7.11 A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação 

em apresentá-los será causa de rescisão do Contrato. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

 

8.1 A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada por meio dos fiscais, representando a 

CONTRATANTE, conforme abaixo: 

 

NOME DO SERVIDOR CPF CONDIÇÃO/FISCAL SETOR 

Lígia Monteiro da Silva 894.654.822-34 Titular Biblioteca 

André Lafite Soares 029.128.092-74 Substituto Biblioteca 

 

8.2 Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, os fiscais anotarão em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução, determinando o que for necessário à regularização de falhas 
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ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

8.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

9.1 São obrigações da CONTRATANTE: 

9.1.1 Autorizar o recebimento do objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato; 

9.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes neste Contrato, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

9.1.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9.1.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos neste Contrato; 

9.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

9.2 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes neste Contrato, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.2.1 Executar e entregar o objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes neste Contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade, quando aplicável; 

9.2.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 

12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990); 
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9.2.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto 

com avarias ou defeitos; 

9.2.4 Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

9.2.5 Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.2.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a 

Contratada que: 

10.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

10.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3 Fraudar na execução do Contrato; 

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5 Cometer fraude fiscal; 

10.1.6 Não mantiver a proposta. 

10.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

10.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a CONTRATANTE; 

10.2.2 Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento); 

10.2.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

10.2.4 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 

acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
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10.2.5 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

10.2.6 Impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento 

no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos; 

10.2.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

10.3 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/1993 as empresas e os 

profissionais que: 

10.3.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

10.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na 

Lei nº 8.666/1993 e, subsidiariamente, a Lei nº 9.784/1999; 

10.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 

10.6 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

 

11.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, na imprensa 

local ou nos meios oficiais de divulgação, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –. DO FORO 

 



                        
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Pregão Eletrônico nº 06/2021-UEAP - Processo Administrativo nº 0022.0216.1202.0007/2020 

36 

12.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Seção 

Judiciária Federal em que se situa a CONTRATANTE ou, na sua ausência, na jurisdição local competente 

para litígios em que a União Federal se constitua em parte interessada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

13.1 A CONTRATANTE poderá realizar diligência nas instalações da CONTRATADA, com vistas a verificar 

a veracidade das informações prestadas; 

13.2 Nenhuma modificação poderá ser feita na prestação dos serviços e nas especificações sem 

autorização expressa da CONTRATANTE. 

 

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 03 (três) vias de 

igual teor e forma que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes contraentes. 

 

Macapá/AP, XX de XXXXX de 2021. 

 

                

 

 

__________________________________ 

Profª. Drª. KÁTIA PAULINO DOS SANTOS 

Universidade do Estado do Amapá - UEAP 

CONTRATANTE 

__________________________________ 

XXXXXXXXXXXX 

CNPJ Nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

CONTRATADA 
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ANEXO I 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS LIVROS 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS LIVROS VALOR 

UNIT. 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) ITEM AUTOR TÍTULO ED. EDITORA ANO QUANT. 

1 PENIN, S. J. de S. 

A aula: espaço de 

conhecimento, lugar de 

altura. 

- Papirus 1994 5 334,28 1.671,38 

2 
ARENDT, 

Hannah 
A condição humana - 

Forense 

Universitá

ria 

2000 5 110,01 550,07 

3 POLO, Leonardo 
A crítica kantiana do 

conhecimento 
- Escala 2007 5 234,84 1.174,20 

4 LIPMANN, M. A filosofia vai à escola - Summus 1994 5 68,76 343,80 

5 

VIVEIROS DE 

CASTRO, 

Eduardo 

A inconstância da alma 

selvagem 
- 

Cosac 

Naify 
2002 5 89,92 449,58 

6 LEVY, P. 

A inteligência coletiva: para 

uma antropologia do 

ciberespaço 

- Loyola 2000 5 269,75 1.348,73 

7 MORIN, Edgar 
A inteligência da 

complexidade 
- Peirópolis 2000 5 315,23 1.576,17 

8 KANT, I. 
A paz perpétua e outros 

opúsculos 
- 

Edições 

70 
1997 5 104,73 523,63 

9 ARISTÓTELES A política - EDUNB 1997 5 41,26 206,28 

10 
OLIVEIRA, M. R. 

N. S. 

A reconstrução da didática: 

elementos teóricos 

metodológicos 

- Papirus 1993 5 253,88 1.269,40 

11 

DERRIDA, J. & 

VATTIMO, G. 

(dir.) 

A religião - 
Estação 

Liberdade 
1998 5 51,83 259,17 
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12 PLATÃO A república - 

Fundação 

Gulbenkia

n 

1997 5 101,55 507,77 

13 
DANTO, Arthur 

C. 

A transfiguração do lugar 

comum: uma filosofia da 

arte 

- 
Cosac 

Naify 
2005 5 281,38 1.406,92 

14 
ANDRÉ, M. E. D. 

A. et all. 

Alternativas do ensino de 

didática 
- Papirus 2000 5 58,18 290,90 

15 NEVES, Walter Antropologia ecológica - Cortez 1996 5 246,48 1.232,38 

16 LIMA VAZ, H. C. Antropologia filosófica - Loyola 1991 5 231,67 1.158,33 

17 

BASTOS, 

Cleverson & 

KELLER, Vicente 

Aprendendo lógica - Vozes 1999 5 74,05 370,25 

18 CROATTO, J. S. 

As linguagens da 

experiência religiosa: uma 

introdução à 

fenomenologia da religião 

- Paulinas 2001 5 210,51 1.052,55 

19 
DURKHEIM, 

Emile 

As regras do método 

sociológico 
9 

Ed. 

Nacional 
1978 5 58,18 290,90 

20 GUATTARI, Félix As três ecologias - Papirus 1992 5 41,26 206,28 

21 

HOLANDA, 

Sérgio Buarque 

de 

Caminhos e fronteiras - 

Companhi

a das 

Letras 

2006 5 82,51 412,55 

22 ARISTÓTELES Categorias - 
Instituto 

Piaget 
2000 5 63,47 317,35 

23 MORIN, Edgar Ciência com consciência - 
Bertrand 

Brasil 
1999 5 95,21 476,03 

24 
BURSZTYN, 

Marcel (org.) 

Ciência, ética e 

sustentabilidade 
- Cortez 2001 5 246,48 1.232,38 

25 SALOMON, D. V. 
Como fazer uma 

monografia 
- 

Martins 

Fontes 
2004 5 210,51 1.052,55 

26 ECO, Umberto Como se faz uma tese 14 
Perspecti

va 
1998 5 63,47 317,35 

27 ZABALA, Antoni 

Como trabalhar os 

conteúdos, procedimentos 

em aula (org.) 

2 Artmed 1999 5 222,15 1.110,73 

28 DELEUZE, Gilles Conversações - 
Editora 

34 
1998 5 63,47 317,35 

29 CHAUÍ, M. Convite à filosofia 12 Ática 2001 5 208,39 1.041,97 

30 KANT, Crítica da razão pura - Fundação 1997 5 52,89 264,47 
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Immanuel Gulbenkia

n 

31 
LAJONQUIERE, 

Leandro de 

De Piaget a Freud: para 

repensar aprendizagens. A 

(psico)pedagogia entre o 

conhecimento e o saber 

- Vozes 1992 5 84,63 423,13 

32 
FAZENDA, I. 

(org.) 

Didática e 

interdisciplinaridade 
- Papirus 1998 5 206,28 1.031,38 

33 
ARANHA, Maria 

Lúcia de A. 
Filosofia da educação - Moderna 1996 5 97,32 486,60 

34 HICK, J. Filosofia da religião - Zahar 1970 5 58,18 290,90 

35 COPI, Irving M. Introdução à lógica - 

Editora 

Mestre 

Jou 

- 5 140,69 703,47 

36 
KONDER, 

Leandro 
Marx: vida e obra - 

Cromoset

e Gráfica 

e Editora 

1998 5 45,38 226,92 

37 ARISTÓTELES Metafísica - 
Abril 

Cultural 
1979 5 84,52 422,62 

38 
KIERKEGAARD, 

Sören 
O conceito da angústia - Presença 1972 5 54,06 270,30 

39 
SCHOPENHAUE

R, Arthur 

O mundo como vontade e 

representação 
- Ed. Res - 5 68,80 344,00 

40 RIBEIRO, Darcy O povo brasileiro - Cultura 2000 5 34,91 174,55 

41 
MERLEAU-

PONTY, Maurice 

O primado da percepção e 

suas consequências 

filosóficas 

- Papirus 1990 5 52,68 263,40 

42 MAQUIAVEL 
O príncipe e escritos 

políticos 
- 

Abril 

Cultural 
1983 5 47,60 238,02 

43 
DELEUZE, G.; 

GUATTARI, F. 
O que é a filosofia? - Ed. 34 2000 5 58,18 290,90 

44 

FIORIN, José 

Luiz; SAVIOLI, 

Francisco Platão 

Para entender o texto: 

leitura e redação 
- Ática 1990 5 178,77 893,87 

45 FREIRE, Paulo 

Pedagogia da autonomia: 

saberes necessários à 

prática docente 

4 
Paz e 

Terra 
1997 5 36,92 184,62 

46 FREIRE, Paulo Pedagogia do oprimido - 
Paz e 

Terra 
1987 5 52,79 263,95 

47 LARROSA, Jorge Pedagogia profana - Autêntica 1999 5 58,08 290,40 
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48 
GARCIA, Maria 

Manuela Alves 

Pedagogias críticas e 

subjetivação: uma 

perspectiva foucaultiana 

- Vozes 2002 5 57,55 287,73 

49 
CERIZARA, 

Beatriz 

Rousseau: a educação na 

infância 
- Scipione 1990 5 187,24 936,18 

50 
KANT, 

Immanuel 
Sobre pedagogia 4 UNIMEP 2004 5 90,97 454,87 

51 FORACCHI Sociologia e sociedade - LTC 1977 5 179,83 899,17 

52 
HESSEN, 

Johannes 
Teoria do conhecimento - 

Martins 

Fontes 
2000 5 58,08 290,40 

53 
BERTALLANFY, 

L. 
Teoria geral dos sistemas - Vozes 1973 5 90,97 454,87 

54 

MUSSALIM, 

Fernanda; 

BENTES, Anna 

Christina (orgs.) 

Introdução à linguística: 

fundamentos 

epistemológicos 

- Cortez 2004 5 199,93 999,65 

55 
NEVES, M. H. de 

Moura 

A gramática: história, 

teoria e análise, ensino 
- UNESP 2002 5 165,02 825,12 

56 TEYSSIER, Paul 
História da língua 

portuguesa 
- 

Sá da 

Costa 
- 5 124,82 624,12 

57 

ALMEIDA, 

Napoleão 

Mendes de 

Gramática latina 29 Saraiva 2005 5 198,87 994,37 

58 

ARISTÓTELES, 

LONGINO & 

HORÁCIO 

A poética clássica - Cultrix 1997 5 27,50 137,52 

59 
FAUSTINO, 

Mário 
Poesia – Experiência - 

Perspecti

va 
1977 5 187,24 936,18 

60 BRANDÃO, C. B. O que é educação 27 
Brasiliens

e 
1992 5 93,09 465,45 

61 MARTINS, C. B. O que é sociologia 57 
Brasiliens

e 
2005 5 93,09 465,45 

62 RIOS, T. A. Ética e competência 10 Cortez 2001 5 93,09 465,45 

63 TOSCANO, M. 
Introdução à sociologia 

educacional 
12 Vozes 2005 5 188,29 941,47 

64 
LEITE, Yonne. 

CALLOU, Dinah 

Iniciação à fonética e à 

fonologia 
9 

Jorge 

Zahar 
2003 5 196,76 983,78 

65 
SILVA, Thais 

Cristófaro 

Fonética e fonologia do 

português: roteiros de 

estudos e guia de 

9 Contexto 2007 5 210,51 1.052,55 
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exercícios 

66 
BECHARA, 

Evanildo 

Moderna gramática 

portuguesa 
37 Lucerna 1999 5 165,02 825,12 

67 

CEGALLA, 

Domingos 

Paschoal 

Novpissima gramática da 

língua portuguesa 
- 

Companhi

a Editora 

Nacional 

2005 5 209,45 1.047,25 

68 

CAMARA JR., 

Joaquim 

Mattoso 

Estrutura da língua 

portuguesa 
7 Vozes 1976 5 51,83 259,17 

69 
GARCIA, Othon 

M. 

Comunicação em prosa 

moderna: aprendendo a 

escrever, aprendendo a 

pensar 

14 FGV 1988 5 74,05 370,25 

70 
CARDOSO, Zélia 

de Almeida 
Iniciação ao latim - Ática 1993 5 187,24 983,78 

71 
BAKHTIN, 

Mikhail 
Estética da criação verbal - 

Martins 

Fontes 
2003 5 196,76 983,78 

72 HAUSER, Arnold 
História social da arte e da 

literatura 
- 

Martins 

Fontes 
1998 5 223,20 1.116,02 

73 
LIBÂNEO, José 

Carlos et el. 

Educação escolar: políticas, 

estrutura e organização 
5 Cortez 2007 5 189,35 946,77 

74 
SANTOS, Clóvis 

Roberto dos 

Educação escolar brasileira: 

estrutura, administração e 

legislação 

2 Pioneira 2003 5 195,70 978,50 

75 
SILVA, Eurides 

Brito da (org.) 
A educação básica pós-LDB - 

Pioneira / 

Thomson 

Learning 

2003 5 210,51 1.052,55 

76 
MAZZOTA, 

Marcos J. S. 

Educação especial no 

Brasil: histórias e políticas 

públicas 

- Cortez 2003 5 175,60 878,00 

77 
ROSA, Maria 

Carlota 
Introdução à morfologia 4 Contexto 2005 5 140,69 703,47 

78 

SILVA, Maria 

Cecília Pérez de 

Souza; KOCH, 

Ingedore Villaça 

Linguística aplicada ao 

português: morfologia 
10 Cortez 1999 5 143,87 719,33 

79 

ÉLSON, 

Benjamin & 

PICKETT, Velma 

Introdução à morfologia e 

à sintaxe 
- Vozes 1993 5 163,96 819,82 

80 TELLES, Vinícius Redação e gramática - 
Bolsa 

Nacional 
2009 5 185,12 925,60 
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81 
MOISÉS, 

Massaud 
A literatura portuguesa - Cultrix 2008 5 74,05 370,25 

82 

MONGELLI, 

Lênia Márcia et 

al 

Vozes do trovadorismo 

galego português 
- Íbis 1995 5 132,23 661,15 

83 EVANS, Ifor 
História da literatura 

inglesa 
- 

Edições 

70 
1976 5 175,60 878,00 

84 
BORGES, Jorge 

Luis 
Curso de literatura inglesa - 

Martins 

Fontes 
2002 5 178,77 893,87 

85 
LIBÂNEO, José 

Carlos 
Didática - Cortez 1994 5 177,72 888,58 

86 
PILLETI, 

Claudino 
Didática geral 22 Ática 1999 5 96,26 481,32 

87 
VASCONCELLOS, 

Celso dos S. 

Planejamento projeto de 

ensino-aprendizagem e 

projeto político-pedagógico 

19 
Libertad 

Editora 
2009 5 187,24 936,18 

88 
BARROS, C. S. 

Guimarães 

Pontos de psicologia 

escolar 
4 Ática 1995 5 198,87 994,37 

89 

COLL, César. 

MACHESI, 

Álvaro. 

PALÁCIOS, Jesus 

(orgs.) 

Desenvolvimento 

psicológico e educação. 

Psicologia da educação 

escolar 

2 
Artes 

Médicas 
2004 5 157,62 788,08 

90 
CIFALI, Mireille. 

IMBERT, Francis 
Freud e a pedagogia - Loyola 1999 5 244,36 1.221,80 

91 

MAHONEY, A. 

Alvarenga. 

ALMEIDA, L. 

Ramalho de 

(orgs.) 

Henri Wallon: psicologia e 

educação 
- Loyola 2000 5 207,34 1.036,68 

92 
SALVADOR, 

César C. et al 
Psicologia do ensino - 

Artes 

Médicas 
2000 5 152,33 761,63 

93 

SCHULTZ, 

Duane P.; 

SCHULTZ, 

Sydney E. 

História da psicologia 

moderna 
14 Cutriz 2001 5 88,22 441,12 

94 VYGOTSKY, L. S. 

A construção do 

pensamento e da 

linguagem 

- 
Martins 

Fontes 
2001 5 175,60 878,00 

95 
GUIMARÃES, E.; 

ZOPPI-

Introdução às ciências da 

linguagem: a palavra e a 
- Pontes 2006 5 163,96 819,28 
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FONTANA, M. 

(orgs.) 

frase 

96 
FONTERRADA, 

Marisa T. de O. 

De tramas e fios: um 

ensaio sobre música e 

educação 

- UNESP/SP 2005 5 316,29 1.581,47 

97 
GAINZA, Violeta 

H. de 

Estudos de psicopedagogia 

musical 
3 Summus 1988 5 53,95 269,75 

98 
ILARI, Beatriz S. 

(org.) 

Em busca da mente 

musical: ensaio sobre os 

processos cognitivos em 

música – Da percepção à 

produção 

- UFPR 2006 5 207,34 1.036,687 

99 PENNA, Maura Música(s) e seu ensino 2 Sulina 2012 5 198,87 994,37 

100 
BARBOSA, Ana 

Mae (org.) 

Arte/educação como 

mediação cultural e social – 

Arte e educação 

- UNESP/SP 2009 5 61,35 306,77 

101 
DUARTE 

JÚNIOR, João F. 
Por que arte educação? - Papirus 1988 5 34,38 171,92 

102 

FUSARI, Maria F. 

de R.; FERRAZ, 

Heloísa C. de T. 

Arte na educação escolar - Cortez 1992 5 179,83 899,17 

103 
ADOLFO, 

Antônio 

Música: leitura, conceitos, 

exercícios 
- 

Irmãos 

Vitale 
2002 5 210,51 1.052,55 

104 

CAMPOLINA, 

Eduardo; 

BERNARDES, 

Virgínia 

Ouvir pra escrever ou 

compreender para criar: 

uma outra concepção de 

percepção musical 

- Autêntica 2011 5 195,70 978,50 

105 
ANDRADE, 

Mário de 
Pequena história da música 7 Itatiaia 1980 5 126,94 634,70 

106 BENNET, Roy 
Uma breve historia da 

música 
- 

Jorge 

Zahar 
2001 5 73,95 369,73 

107 ALVES, Luciano 
Fazendo música no 

computador 
- 

Elsevier 

Brasil 
2006 5 175,60 878,00 

108 
CERQUEIRA, 

Daniel Lemos 
Informática musical livre - Edufma 2011 5 163,96 819,82 

109 
SANTINI, Rose 

Marie 

Admirável chip novo: a 

música na era da internet 
- E-papers 2005 5 200,99 1.004,95 

110 
MANTOAN, 

Maria T. Eglér 

Inclusão escolar: o que é? 

Por quê? Como fazer? 
- Moderna 2003 5 45,28 226,38 

111 
MAZZOTA, 

Marcos J. S. 

Educação especial no 

Brasil: histórias e políticas 
- Cortez 2003 5 121,65 608,25 



                        
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Pregão Eletrônico nº 06/2021-UEAP - Processo Administrativo nº 0022.0216.1202.0007/2020 

44 

públicas 

112 
CIFALI, Mireille; 

IMBERT, Francis 
Freud e a pedagogia - Loyola 1999 5 210,51 1.052,55 

113 
SALVADOR, 

César C. et al 
Psicologia do ensino - 

Artes 

Médicas 
2000 5 153,39 766,93 

114 

SCHULTZ, 

Duane P.; 

SCHULTZ, 

Sydney E. 

História da psicologia 

moderna 
14 Cutriz 2001 5 137,52 687,60 

115 VYGOTSKY, L. S. 

A construção do 

pensamento e da 

linguagem 

- 
Martins 

Fontes 
2001 5 116,36 581,82 

116 
MÖNKEMEYER, 

Helmut 

Método para flauta doce 

soprano e contralto 
- Ricordi 1985 5 58,18 290,90 

117 
CIAVATTA, 

Lucas 

O passo: a pulsação e o 

ensino-aprendizagem de 

ritmos 

- 
L. 

Ciavatta 
2003 5 177,72 888,58 

118 PAZ, Ermelinda 

Pedagogia musical 

brasileira no Século XX: 

metodologias e tendências 

- MusiMed 2000 5 210,51 1.052,55 

119 
ROCHA, Carmen 

Maria M. 

Educação musical: método 

Willems 
- 

Faculdade 

de 

Educação 

da Bahia 

– FEBA 

1990 6 412,56 2.475,34 

120 GUEST, Ian 
Harmonia – Método 

prático 
- 

Irmãos 

Vitale 
2006 6 200,99 1.205,94 

121 

BEHLAU, Mara; 

REHDER, Maria 

Inês 

Higiene vocal para o canto 

coral 
- Revinter 1997 6 137,52 825,12 

122 RIOS, T. A. Ética e competência 10 Cortez 2001 6 38,08 228,50 

123 CAMBI, Franco História e pedagogia - 
UNESP / 

SP 
1999 6 89,92 539,50 

124 BENNET, Roy 
Uma breve história da 

música 
- 

Jorge 

Zahar 
2001 6 73,95 443,68 

125 
HANSLICK, 

Eduard 

Do belo musical uma 

contribuição para a revisão 

da estética musical 

2 Unicamp 1992 5 156,56 782,80 

126 
COELHO, Helena 

S. N. Wöhl 
Técnica vocal para coros 8 Sinodal 2008 6 175,60 1.053,60 

127 HOURDAKIS, Aristóteles e a educação - Loyola 2001 6 60,30 361,78 
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Antoine 

128 

ALMEIDA, 

Elizabeth C. de; 

DUARTE, 

Patrícia M. 

Atividades ilustradas em 

sinais e libras 
- - - 6 316,29 1.897,76 

129 
SKLIAR, Carlos 

(org.) 

A surdez: um olhar sobre as 

diferenças 
3 Mediação 2005 6 187,24 1.123,42 

130 

GRANJA, Carlos 

Eduardo de 

Souza C. 

Musicalizando a escola: 

música, conhecimento e 

educação 

- Escrituras 2006 7 22,21 155,49 

131 
HENTSCHKE, L. e 

DELBEN 

Ensino de música: 

propostas para pensar e 

agir na sala de aula 

- Moderna 2003 6 210,51 1.263,06 

132 
KRIEGER, 

Elisabeth 

Descobrindo a música: 

ideias para a sala de aula 
- Sulina 2005 6 175,60 1.053,60 

133 
SCHAFER, R. 

Murray 
O ouvindo pensante - 

UNESP / 

SP 
1999 8 63,47 507,76 

134 
SOUZA, 

Jusamara (org.) 

Música, cotidiano e 

educação 
- UFRGS 2000 8 199,93 1.599,44 

135 CHEDIAK, Almir 

Harmonia e improvisação: 

70 músicas harmonizadas e 

analisadas 

- Luminar 1986 6 169,25 1.015,52 

136 
MACINTYRE, 

Alasdir 

Justiça de quem? Qual 

racionalidade? 
- Loyola 1991 8 158,68 1.269,41 

TOTAL DOS ITENS 
19.490,

92 
101.013,08 


