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EDITAL 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 

 
PROCESSO Nº 46.000.686/2017 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM  
LICITAÇÃO Nº 887437 (licitacoes-e) 
 
A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ, representada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
designados pela Portaria n.º 126/2021-UEAP, de 09/04/2021, publicada no DOE n.º 7.397, de 
14/04/2021, 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, Lei Complementar nº 123/2006, LC Estadual 
º 108/2018, Decreto Federal nº 10.024/2019, 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, com exclusividade de participação para ME e EPP, 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 08:45h do dia 19/08/2021 (horário de Brasília). 
   
DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:45h do dia 19/08/2021 (horário de Brasília). 
 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h00min do dia 19/08/2021 (horário de Brasília). 
 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 
 
1 – DO OBJETO  
1.1 – A presente licitação tem como objeto a aquisição de EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS (materiais 

para laboratório), necessário à realização das atividades previstas no Projeto Pedagógico do Curso 
de Tecnologia em Design da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, conforme especificações e 
condições constantes no Termo de Referência em Anexo I. 

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 GARANTIA 
2.1- O prazo de garantia será de 03 (três) meses para cada item, contados a partir do dia útil 

subsequente à data do recebimento definitivo, e a garantia será prestada nas dependências do 
UEAP em Macapá;  
 

3 – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1 – A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 201.711,89 (Duzentos e um 

mil e setecentos e onze reais e oitenta e nove centavos). 
3.2 – As despesas decorrentes da presente licitação serão custeadas por recurso oriundo de emenda 

parlamentar, convênio nº 839961-2016- FNDE e contrapartida no valor de R$ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, custeada com recursos do Programa: CONSOLIDAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DA UEAP, Código: 12.364.0013.2590, Fonte 203 (TC) e Fonte 107 (RP) do 
orçamento da UEAP para o exercício de 2021. 

 
4 – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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4.1 – 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. 

4.2 – Não poderão concorrer neste Pregão: 
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; 

4.3 – 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. 
4.4 – 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. 
 
5 – DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES DO BANCO DO BRASIL S/A 
5.1 – 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. 
5.2 – 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). 
5.3 – 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). 
 
6 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS NO SISTEMA 
6.1 – 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. 

6.1.1 – 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. 

 6.1.2 – 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. 
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 6.1.3 – 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, 
 para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 
6.2 – 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. 
6.3 – 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. 
6.4 – 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. 
6.5 – 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. 

6.6 – É permitido aos empresários licitantes apresentarem propostas apenas para o item, objeto do 
presente Edital. 
6.7 – 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. 
6.8 – 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. 
6.9 – As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 

6.9.1 – Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse edital. 

 6.9.2 – Até a data e hora marcada para a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou 
 substituir a proposta anteriormente encaminhada. 
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6.10 – Após a abertura da sessão pública, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
6.11 – As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

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

6.12 – Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação, ficam as licitantes liberados dos 
compromissos assumidos. 
 
7 – DA ABERTURA DA SESSÃO 
7.1 – A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzido pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora 
indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 
7.2 – Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
7.3 – 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. 
 
8 – DA CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
8.1 – 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. 
8.2 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, a proposta 
que apresentar: 

a) Valores irrisórios, negativos, ou de valor igual à zero, 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. 
8.3 – Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então as licitantes 
poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
9 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

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. 

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

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

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. 

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

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, 
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. 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). 

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. 

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. 

 
10 – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

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.  

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: 

1.2.1 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). 

1.2.2 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). 

1.2.3 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. 

1.2.4 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. 
3. Conforme LC 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.  
4. Será observado o disposto n o art. 4º do Decreto Federal nº 8538/2015, pois mesmo 

que a regularidade fiscal seja exigida somente para contratação, a ME e EPP não esta dispensada de 
apresentar tais documentos na fase de habilitação, nos termos da LC Estadual  nº 108/2018. 
 
11 – DA NEGOCIAÇÃO 
11.1 – 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. 
11.2 – Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 
menor preço e valor estimado para a contratação. 
11.3 - Caso a negociação reste bem sucedida, o licitante deverá enviar nova proposta de preços 
ajustada, nos termos do item 11.2. 
 
12 – DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

1. O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇOS POR ITEM. 
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. 

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. 

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

1.3.2 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. 
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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.° 
8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar dentre outros, os 
seguintes procedimentos: 

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

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

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

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. 

1.5.1 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. 

1.5.2 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. 

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. 

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. 
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. 

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

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. 

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. 

1.10.1 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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1.10.2 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

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. 

1.11.1 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. 

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

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:  

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

1.1.2 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). 

1.1.3 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.  

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

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. 

1.2.1 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. 
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1.2.2 Qualificação Técnica: 
a) Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou ou vem prestando serviços 
com características, quantitativos e prazos com o objeto desta Licitação. 

b) Os atestados referir-se-ão a contratos, já concluídos ou já decorridos no mínimo 
um ano do início da sua execução, exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior, 
apenas aceito mediante a apresentação do contrato.  

1.2.3 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. 

a) 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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) 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 n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de 
agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. 
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. 

e)  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 
 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Total 
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
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c) Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
 

d) Índice de Grau de Endividamento 
 

 
Grau de Endividamentos =  ≤ 1,0 
 
 
 

f)  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. 

g) 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. 

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

1.2.4 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. 

1.2.5 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 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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(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 
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; 

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

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

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. 

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. 

1.6.1 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). 

1.6.2 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. 

1.6.3 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. 

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. 

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

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. 
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10. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
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. 
 
14.  DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

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. 

1.1.1 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. 

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

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. 

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. 

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. 

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”. 
 
15 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

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. 

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

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

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

1.1.4 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. 

1.1.5 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. 

2. Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 
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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. 

4. As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
apreciados pela autoridade competente. 

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. 

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

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. 

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

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. 

10. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na 
Comissão Permanente de Licitação da CPL/UEAP. 
 
16 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1 – O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, hipótese 
em que a adjudicação caberá autoridade competente para homologação. 
16.2 – A homologação deste Pregão compete ao Reitor da Universidade do Estado do Amapá. 
16.3 – O objeto deste Pregão será adjudicado POR ITEM à licitante vencedora.  
 
17 – DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS/PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS  
17.1 – A Universidade do Estado do Amapá designará um fiscal para acompanhar a execução do 
contrato ou instrumento equivalente, conforme os parâmetros estabelecidos no Termo Referência 
anexo a este Edital. 
17.2 – A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela Administração da Universidade do 
Estado do Amapá, durante o período de vigência do contrato ou instrumento equivalente, para 
representá-lo sempre que for necessário, conforme se estabelece no Termo de Referência anexo a este 
Edital. 
17.3 - Constatadas irregularidades na execução do objeto a Administração poderá: Refutá-lo no todo ou 
em parte, determinando a substituição de produto ou rescindir a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas. Na hipótese de substituição de produto, a contratada deverá fazê-lo em conformidade com as 
condições estabelecidas no instrumento contratual, no prazo máximo de 15 dias, contados da 
notificação por escrito, sem que isto implique em quaisquer ônus para a UEAP. Na impossibilidade de 
serem substituídos ou refeitos, aplicar-se-ão as sanções cabíveis 
 
18 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
18.1 – Nos termos do art. 62 parágrafo 4º da Lei 8.666/1993, o "termo de contrato" poderá ser 
substituído pela Nota de Empenho. 
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19 – DO PAGAMENTO 
19.1 – O pagamento será efetuado conforme o determinado no item 5 do Termo de Referência anexo a 
este Edital. 
 
20 – DA ENTREGA 
20.1 – Destacamos que embora o Termo de Referência indique que o material deverá ser entregue no 
setor de Material e Patrimônio da Universidade do Estado do Amapá, localizado na Av. Presidente 
Getúlio Vargas, 650, Bairro Central, Macapá-AP, salientamos que o Setor de Material e Patrimônio da 
Universidade do Estado do Amapá encontra-se no endereço, localizado na Av. 13 de setembro nº 1720, 
Bairro Buritizal, Macapá-AP CEP: 68.902-865, devendo o material ser entregue em dia de expediente 
normal, no horário de 08h às 12h e das 14h30min às 18h. 

21 – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
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.  
 

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.  

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

4. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de Preços. (só vai 
existir se for Registro de preço). 

5. 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. 

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

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. 

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. 

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. 

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

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. 
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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. 

7. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste edital, prevalecerão 
as últimas. 

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. 

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. 

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

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

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

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. 

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. 

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

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

22.1 – São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO III – Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação; 
ANEXO V – Modelo de Declaração dos Requisitos Constitucionais; 
ANEXO VI – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
ANEXO VII – Modelo de Declaração de ME/EPP 

 
24 – DO FORO 
23.1 – 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, 04 de agosto de 2021. 
 
 

HENRIQUE PONTES ANDRADE 
 Pregoeiro  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO 
1.1 – O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de EQUIPAMENTO 
ESPECIALIZADO (materiais para laboratório), necessário à realização das atividades previstas no 
Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em Design da Universidade do Estado do Amapá - 
UEAP, conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste Termo de Referência, 
que passa a fazer parte integrante do presente instrumento. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1 - A aquisição dos equipamentos indicado tem por escopo a execução dos projetos 
conduzidos pela Coordenação do Curso de Design, concernentes a prática de desenvolvimento 
de novos produtos que têm como público alvo a sociedade e a comunidade acadêmica da 
Universidade do Estado do Amapá. 
2.2 - Trata-se a presente aquisição, do atendimento da necessidade de equipar e adequar os 
laboratórios do Curso de Tecnologia em Design, que apesar de já possuir 08 anos de abertura 
não conta com alguns laboratórios recomendados pelo Ministério da Educação, assim 
prejudicando o processo de ensino aprendizagem dos acadêmicos que ingressam no curso. A 
aquisição destes equipamentos acarretará em uma elevação na qualidade do ensino, 
possibilitando assim formar profissionais mais preparados a exercer suas atividades no 
mercado de trabalho. Logo as aquisições são fundamentais para a continuidade do curso e 
melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na UEAP. 

2.3 - A experiência que poderá ser adquira pelos acadêmicos acerca dos processos de criação 
de modelos, mock-up, protótipos, processos de fabricação, maquinas, materiais, prototipagem, 
projetação de produtos, acessória de trabalhos e confecção de projetos tridimensionais, 
causará melhoria de forma impactante nos processos de aprendizagem nos projetos dos alunos 
possibilitando confeccionar projetos modelos e protótipos que é utilizado como recurso de 
concepção deste projeto e como representação física tridimensional, seja para visualização e 
comunicação das ideias, seja para análise e verificação volumétrica e ensaio estruturais. 

2.4 - Esta aquisição irá proporcionar ao Curso de Design da UEAP condições de atender de 
maneira eficiente à sua comunidade acadêmica e sociedade em geral no que tange a busca de 
soluções projetuais visando a melhoria constante da qualidade de vida da população. 

2.5 - Os equipamentos serão utilizados nas mais variadas situações desde o dia a dia em sala de 
aula até o desenvolvimento de produtos que atendam a sociedade, amapaense, tanto no 
sentido da pesquisa quanto de extensão. 
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3. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO 

3.1 - Para serem aceitos, os itens que compõem o objeto deste Termo de Referência deverão 
obedecer aos seguintes parâmetros: 

a) Estar estritamente de acordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência, inclusive no que diz respeito às especificações de entrega e quantidades 
demandadas; 

b) As embalagens deverão conter as respectivas quantidades e identificações do material; 
c) O material fornecido deverá ser novo, sem uso ou defeito, caso contrário, não será 

recebido pela UEAP; 
d) Não será aceito material que tenha sido objeto de quaisquer processos de reciclagem 

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

e) as embalagens do material fornecido deverão conter as respectivas especificações 
técnicas dos mesmos e as informações concernentes a seus fabricantes ou 
importadores (razão social, CNPJ, endereço, etc.). 

3.2 - A partir da aceitação do material, a CONTRATADA obriga-se a substituir quaisquer itens ou 
unidades que venham apresentar falha, imperfeição ou defeito que impossibilite sua utilização 
por esta Universidade. 

3.3 - A Administração desta Universidade não aceitará material fornecido em desacordo com 
este Termo de Referência, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em Edital ou  no 
Contrato a ser firmado.   

 

4 - ENTREGA DO OBJETO 

4.1 - O material deverá ser entregue no setor de Material e Patrimônio da 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 as 18h. 

4.2 - O recebimento do material deverá ser acompanhado por servidor indicado pela 
Coordenação do Curso de Design 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. 
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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 Universidade 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 Universidade do Estado do 
Amapá. 

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

4.4 - 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 Reitora desta Universidade. 

4.5 - 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. 

4.6 - 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. 
4.7 - 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-se à empresa da 
decisão proferida. 

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

4.9 - O recebimento provisório e definitivo do material ficará a cargo da fiscalização do contrato 
conforme nomeado pela CONTRATANTE; 
4.10 - O recebimento provisório será efetuado no momento da entrega do material, 
compreendendo, dentre outras, as seguintes verificações: 

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

b) Condições da embalagem e do material. 
c) Quantidade entregue. 
d) Apresentação do documento fiscal, com identificação do fornecedor e do comprador, 

descrição do material entregue, quantidade, preços unitário e total. 
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4.11- Atendidas as condições indicadas na cláusula anterior, será registrado o recebimento 
provisório mediante atestado no verso da Nota Fiscal, ou em termo próprio; 
4.12 - O recebimento definitivo deverá ser efetuado em até 02 ( dois ) dias úteis, contados da 
data de recebimento provisório, satisfeitas as condições abaixo: 

a) Correspondência do material com o solicitado na requisição de fornecimento. 
b) Compatibilidade do material entregue com as especificações exigidas neste Termo de 

Referência e constantes da proposta da empresa fornecedora. 
c) Realização de testes caso a unidade recebedora entenda necessário. 
d) Conformidade do documento fiscal quanto à identificação do comprador, descrição do 

material entregue, quantidade, preços unitário e total. 
4.13 - Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de 
Referência ou apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso serão recusados e 
devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a realizar sua 
substituição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas em dias úteis, a partir da data de 
recebimento da notificação realizada pela CONTRATANTE sobre o fato, sob pena de incorrer em 
atraso quanto ao prazo de execução; 
4.14 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber qualquer 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. 
4.15 - 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. 

 

5 – DOPAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente da 
CONTRATADA, até o 10º (décimo) 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 8.666/93. 

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

5.3 - No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho, não ultrapassar o 
limite de que trata o inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado 
no prazo de até 5 ( cinco )  dias úteis;   

5.4- 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; 
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5.5 - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir 
da sua reapresentação e novo “atesto”; 

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

5.7 - Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstancia 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; 

5.8 - 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; 

5.9 - 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;  

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%  

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

5.11 - 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; 
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5.12 - A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada 
procrastinação em apresentá-los será causa de rescisão do contrato. 

 

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Convênio n. Programa: 
xxxxxxx - Fonte: xxx – U.G.: 250202 - Natureza de Despesa: xxxxxx. 

6.2 – O valor estimado para a aquisição do objeto é de R$ XX.XXX,XX (----------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------). 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

7.2 - 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; 

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

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

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

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

7.7– 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; 

7.8– 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; 
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7.9 - Comunicar, por escrito, eventual anormalidade de caráter urgente prestando os 
esclarecimentos julgados necessários, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas 
pela CONTRATANTE; 

7.10 - 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; 

7.11 - Acatar as decisões e observações realizadas pela fiscalização da CONTRATANTE; 

7.12 - Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a qualidade do material 
fornecido; 

7.13 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação do procedimento licitatório; 

7.14 - Não promover a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste 
Termo de Referência; 

7.15 - 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; 

7.16 - 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. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1 - Impedir que terceiros realizem a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

8.2 - Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade constatada na realização do objeto 
deste Termo de Referência; 

8.3 - Solicitar a imediata substituição dos itens que apresentarem imperfeições e/ou 
inadequações observadas durante a entrega e a utilização; 

8.4 - Atestar as Notas Fiscais/Faturas por intermédio de profissional especificamente designado 
para este fim; 

8.5 - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.  

 



                        
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico nº 09/2021-UEAP - Processo Administrativo nº 46.000.686/2017 

23 

9 - AUMENTO OU SUPRESSÃO DO OBJETO 

9.1 - No interesse da Administração da Universidade do Estado do Amapá, o objeto do presente 
Termo de Referência poderá ser aumentado ou suprimido até o limite correspondente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da Nota de Empenho, conforme disposto no 
Artigo 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.665/93; 

9.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários; 

9.3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, 
exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

10 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1 - A Universidade do Estado do Amapá designará um fiscal para acompanhar a execução do 
contrato, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

10.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão 
ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil para a aprovação das medidas 
convenientes. 

10.3 -A existência da fiscalização de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da 
CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados. 

 

11 – PREPOSTO 

11.1 - Conforme versa o artigo 68 da Lei 8.666/1993, a CONTRATADA deverá nomear e 
comunicar formalmente ao fiscal do contrato, o seu Preposto, um profissional aceito pela 
Universidade do Estado do Amapá que será responsável pelo bom andamento dos serviços, 
possibilitando o imediato atendimento das solicitações efetuadas, servindo de ponte de 
comunicação entre a CONTRATADA e a UEAP. 

11.2 - A nomeação do Preposto deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do 
contrato. 

11.3 - O Preposto será instruído pela CONTRATADA quanto à necessidade de acatar as 
orientações do fiscal do contrato, assim como tomar as providências pertinentes para que 
sejam corrigidas todas as falhas detectadas. 
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12 – DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 

12.1 - Sanções relativas à licitação: 

12.1.1 – 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. 

12.1.2 – 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. 

12.2 - Sanções relativas ao Contrato: 

12.2.1 - 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; 
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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; 

12.3- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa; 

12.4 - 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; 

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

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

 

13 – VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1 – O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura estendendo-se até o 
cumprimento integral de todas as obrigações pactuadas, ou seja, até a efetiva entrega e 
aceitação, pela CONTRATANTE, do material relacionado e definido no Anexo I deste Termo de 
Referência e conclusão do processo de pagamento correspondente. 

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 – A CONTRATANTE poderá realizar diligência nas instalações da CONTRATADA, com vistas 
a verificar a veracidade das informações prestadas. 

14.2 – Nenhuma modificação poderá ser feita no objeto deste Termo de Referência e em suas 
especificações sem autorização expressa da CONTRATANTE; 

14.3 – Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do cumprimento do objeto deste 
Termo de Referência, os envolvidos deverão eleger o Foro da Comarca de Macapá, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

14.4 – É responsável pela elaboração do presente Termo de Referência, a Pró-Reitoria de 
Extensão, através da Divisão de Ações Comunitárias e Assuntos Estudantis, da Universidade do 
Estado do Amapá. 
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Macapá-AP, 01 de julho de 2019. 

 

RODRIGO DE AQUINO GOMES 

Coordenador do Projeto 

 
 
Aprovo o Competente Termo de Referência e autorizo a realização de certame licitatório na 
Modalidade Pregão Eletrônico, nos Termos da Lei nº 10.520/2002. 
 
 

MACAPÁ-AP, 04/08/2021  
 

 

KÁTIA PAULINO DOS SANTOS 
REITORA 

AUTORIDADE COMPETENTE 
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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO (ITENS) 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1. 

ARMÁRIO DE DUAS 
PORTASINDEPENDENTES DIMENSÕES: 
ALTURA: DE 160 A 200 CM, LARGURA 80 A 90 
CM, PROFUNDIDADE: 48 A 52 CM. 
ACEITAREMOS 5% DE VARIAÇÃO NOS 
TAMANHOS. COM TAMPO DE MDF 30 MM POST 
FORMING E PORTAS TAMPO DE MDF 15 MM 
POST FORMING, ESTRUTURA DE MDF COM 15 
M, COM DIVISÓRIA VERTICAL INTERNA EM 
MDF 15MM, COM 6 PRATELEIRAS 15MM 
REGULÁVEIS DE MDF, FUNDO DUPLA FACE EM 
MDF 6 MM, COM 2 FECHADURAS COM CHAVE 
INDEPENDENTES. 

UND 04 576,43 2.305,71 

2. 

BANCADA INDUSTRIAL EM AÇO TUBULAR DE 
PERFIL QUADRADO DE 70MM X 70MM X 3MM , 
COM TAMPO EM MADEIRA, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 30MM, COM REVESTIMENTO EM 
BORRACHA DE 3MM. DIMENSÕES 
APROXIMADAS 200 X 90 X 96CM. 

UND 05 2.070,44 10.352,22 

3. 

JOGO DE CHAVE GRIFO DE ORIGEM 
NACIONAL 

UND 

 

392,42 392,42 CHAVE GRIFO Nº 10 01 

CHAVE GRIFO Nº 12 01 

CHAVE GRIFO Nº 24 01 

CHAVE GRIFO Nº 36 01 

4. 

 
JOGO DE CHAVE DE PRESSÃO  

UND 

 

125,98 125,98 1 Alicate de pressão de 6" 01 

1 Alicate de pressão de 7" 01 

1 Alicate de pressão de 10" 01 
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5. 

COMPRESSOR DE AR: ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS: DESLOCAMENTO TEÓRICO: 
PÉS/MIN: 10 LITROS/MIN: 283 PRESSÃO 
MÁXIMA: LIBRAS/POL :140BAR: 9,7POTÊNCIA 
DO MOTORCV: 2Nº POLOS: 2CAPACIDADE: 100 
LITROS TRIFÁSICO.      TENSÃO: 220/380V 

UND 01 3.212,89 3.212,89 

6. 

DATA SHOW - PROJETOR MULTIMIDIA 
RESOLUÇÃO 1024 X 768 BRILHO MÍNIMO DE 
2400 LUMENS, CONTROLE REMOTO, 
ALIMENTAÇÃO 110V, CONSUMO 253W MAX, 
CONECTORES I/O - HDMI, VGA-OUT, S-VIDEO, 
COMPOSITE VIDEO, AUDIO-OUT, RS-232C, USB 

UND 01 4.024,95 4.024,95 

7. 
FURADEIRA: TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 800 W, 
TAMANHO MANDRIL 1/2 POL,             
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
VELOCIDADE VARIÁVEL 

UND 04 510,12 2.040,49 

8. 

GRAMPEADOR PARA TAPECARIA, 
PNEUMATICO, CAPACIDADE DE 100 GRAMPOS 
PCW / COROA 80, COMPRIMENTO DO GRAMPO 
DE 4 A 14 MM, POTENCIA DE 52 A 90 PSI, (150 X 
240)MM (A X C) 

UND 04 539,84 2.159,36 

9. 

IMPRESSORA 3D - TAMANHO DE IMPRESSÃO 
MÍNIMO DE 275MM X 265MM X 240MM, 
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 100 MICRONS 
(0.1MM), 250 MICRONS (0.25MM) E 500 MICRONS 
(0,5MM), 18 CORES NECESSÁRIAS,IMPRESSÃO 
EM PLÁSTICO, PLA OU ABS, IMPRESSÃO 
MULTI-COLOR, SOFTWARE INCLUSO, COM 
CINCO CARTUCHOS DE IMPRESSÕES 
INCLUSOS (NAS CORES: BRANCO, PRETO, 
PRATA, CINZA INDUSTRIAL E NATURAL), 
VOLTAGEM 220 VOLTS, SISTEMA 
OPERACIONAL WINDOWS, ARQUIVOS 
COMPATÍVEIS COM.SQL. 

UND 01 26.246,49 26.246,49 

10. 

JOGO DE BROCAS COM ESTOJO. DEVE 
CONTER NO MÍNIMO: MIX DIVERSIFICADO DE 
BROCAS, PONTEIRAS E SOQUETES, COM 
ESTOJO TERMOPLÁSTICO PARA 
ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE 
COMPOSTO COM OS SEGUINTE MATERIAIS: 01 
MALETA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA; 
BROCAS CHATAS PARA MADEIRA:  13, 16, 
19MM; 06 BROCAS PARA MADEIRA:   3, 3.5, 4.5, 
6, 8, 10MM; BROCAS AÇO RÁPIDO HSS:  1.5, 2, 
2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5MM;  BROCAS 
DE WÍDIAS:  3, 4, 5, 6, 8, 10MM;  SOQUETES:  5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11MM;  PONTAS PARA PARAFUSAR, 
COM PELO MENOS: 04 PONTAS LONGAS 

UND 01 192,63 192,63 
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X50MM: PH1, PH2, PZ1, PZ2; 10 PONTAS PHILIPS: 
PH0, PH1 (2PEÇ), PH2 (5PEÇ), PH3 (2PEÇ); 10 
PONTAS POZIDRIVE: PZ1 (2PEÇ), PZ2 (6PEÇ), 
PZ3 (2PEÇ);  10 PONTAS FENDA: SL4 (2PEÇ), SL6 
(5PEÇ), SL7 (3PEÇ);  10 PONTAS TORX: T10 
(2PEÇ), T15, T20 (2PEÇ), T25 (2PEÇ), T27, T30 
(2PEÇ);  06 PONTAS HEXAGONAIS: HX3, HX4 
(2PEÇ), HX5 (2PEÇ). 

11. 
JOGO DE CHAVE DE FENDAS E PHILIPS 
CABOS ERGONÔMICOS -HASTES EM LIGA DE 
AÇO NIQUELADA JOGO CONTENDO NO 
MÍNIMO 20 PEÇAS. 

UND 03 190,53 571,60 

12. 
JOGO DE FRESA PARA MADEIRA COM 12 
PEÇA DIÂMETRO DOS EIXOS: TRIM – R 
 

UND 02 193,67 387,35 

13. 

KIT PISTOLA PARA COMPRESSOR  
CONTENDO: 01 PST DE AR, 01 PST DE PINTURA 
E 01 MANGUEIRA COM 02 CONECTORES 
ROSCA. 

UND 02 191,38 382,76 

14. 

LIXADEIRA ROTO ORBITAL  POTÊNCIA: 300W 
OU SUPERIOR  DIÂMETRO DA BASE: 123MM 
APROX..  DIÂMETRO DO DISCO: 125MM 
APROX..  OSCILAÇÕES POR MINUTO: 12.000 
APROX..  DIMENSÕES APROX. (C X L X A): 153 X 
123 X 153MM  PESO APROX.: 1,3KG  CABO DE 
ENERGIA: 2M OU MAIOR 

UND 04 482,71 1.930,82 

15. 

LIXADEIRA, TIPO DE CINTA, ACIONAMENTO 
ELETRICO, COM POTENCIA MINIMA DE 850 W, 
PARA LIXA DE 76 X 610 MM - (3¨X 24¨), E 
VOLOCIDADE DE 400 M/MIN, POTENCIA 
REQUERIDA - BASE ESTENDIDA P/ MAIOR 
FLUXO NO LIXAMENTO, PLACA PROTETORA 
EM CERAMICA REMOVIVEL, REGULAGEM E 
TRAVAMENTO DA LIXA POR ALAVANCA DE 
ACESSO RAPIDO, NA VOLTAGEM 220 V. 

 

UND 04 1.864,62 7.458,49 

16. 

MAQUINA DE SERRA, DE CHAPA DE ACO 
REFORCADA COM DOBRAS INTERNAS, SERRA 
ESQUADREJADEIRA TIPO CIRCULAR DE 
BANCADA COM MESA MOVEL ACOPLADA, 
DIMENSAO DA MESA MOVEL: (1145 X 900)MM, 
DIMENSAO DA MESA FIXA: (900 X 700)MM, 
INCLINACAO DA SERRA DE ATE 45 GRAUS, 
DIAMETRO DA SERRA: 350 MM, DIAMETRO DA 
SERRA RISCADORA: (105 X 25,4)MM, ALTURA 
MAXIMA DE CORTE: 100MM; ALTURA MAXIMA 

UND 01 10.939,66 10.939,66 
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DE CORTE A 45 GRAUS:  90MM, COMPRIMENTO 
MAXIMO DE CORTE: 2920MM, DISTANCIA DE 
CORTE ENTRE A SERRA E O GUIA DA 
MESAFIXA: 910 MM, ROTACAO DO EIXO DA 
SERRA: 3600 RPM, ROTACAO DO EIXO 
RISCADOR: 7870 RPM, POTENCIA 5 CV, PESO 
MINIMO: 378 KG, 2 POLOS COM POLIA MOTRIZ, 
CHAVE ELETRICA, 4 CHAVES DE SERVICO, 2 
LAMINAS DA SERRA DO CONJUNTO 
RISCADOR, 2 CORREIAS "V" PARA O MOTOR E 
CORREIA PLANA PARA O RISCADOR. 

17. 

MÁQUINA DE SOLDA MÁQUINA DE SOLDA 250 
AMPERES ESTRUTURA EM CHAPA 
GALVANIZADA, TENSÃO A VAZIO VAC HIGH: 
52V TENSÕES NOMINAIS DE ENTRADA:  FASES: 
1  FREQUÊNCIA: 50 A 60HZ  TENSÃO AC: 
220VAC. 

UND 01 5.089,18 5.089,18 

18. 
JOGO DE MARTELO, MATERIAL FERRO, 
MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO UNHA, 
TAMANHO 27 MM 

UND 04 337,90 1.351,60 

19. 
MOTOESMERIL DE BANCADA (INDUSTRIAL) 
1CV MONOFÁSICO 110/220, MEDIDA DO 
REBOLO 8X1X5/8 , RPM 2800-3400. REF 36000. 

UND 04 844,23 3.376,91 

20. 

PISTOLA DE PINTURA AR DIRETO CANECA 
EM ALUMÍNIO COM BICO DE 1,2 MM, PRESSÃO 
DE TRABALHO: MÁXIMA 40 PSI, CONSUMO DE 
AR: 0,90 PCM, CAPACIDADE DA CANECA: 500 
ML, PESO : 0.50 KG 

UND 02 182,72 365,44 

21. 

PLAINA DESEMPENADEIRA 2.500 X 400 MM, 
EIXO EM DIAGONAL, NÚMERO DE FACAS: 04, 
POTÊNCIA: 4 CV ALTA TRIFÁSICA, ROTAÇÃO 
DO EIXO: 5.000 RPM, PROFUNDIDADE MÁXIMA: 
5 MM. 

UND 01 11.875,49 11.875,49 

22. 
PLAINA ELÉTRICA- 300MM - 4 FACAS - 
MOTOR TRIFÁSICO   SIMILAR A MAKSIWA 
PDJ.300 

UND 01 572,18 572,18 

23. 
PLAINA MANUAL Nº03 - LÂMINA EM AÇO 
CARBONO, ALÇAS RESISTENTES EM MADEIRA, 
TAMPA EM AÇO, BASE DE FERRO FUNDIDO, 
BASES USINADAS 

UND 04 150,67 602,69 

24. 
PLAINA MANUAL Nº04 - LÂMINA EM AÇO 
CARBONO, ALÇAS RESISTENTES EM MADEIRA, 
TAMPA EM AÇO, BASE DE FERRO FUNDIDO, 
BASES USINADAS 

UND 04 217,10 868,38 

25. 
SECADOR PORTÁTIL DE CABELO, POTÊNCIA 
APROXIMADA 2000 W, MÍNIMO 3 
TEMPERATURAS, MÍNIMO 2 VELOCIDADES, 
BIVOLT. 

UND 04 219,86 879,42 
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26. SERRA PARA FERRO C/ CABO METÁLICO P/ 
SERRA DE 12”z 

UND 05 99,19 495,93 

27. 

SERRA ELÉTRICA MANUAL DE NO MÍNIMO 
1.400W, BIVOLT, BASE AJUSTÁVEL DE NO 
MÍNIMO 56¨, BOTÃO DE TRAVA DO EITO, 
PROFUNDIDADE,MÁXIMA DE CORTE 90¨, 
MÍNIMO DE 65 MM/45¨ 48MM, ROTAÇÃO 
MÍNIMA DE 5.000RPM 

UND 04 602,64 2.410,56 

28. 

SERRA TICO TICO ELÉTRICA DE NO MÍNIMO 
500W, BIVOL, ROTAÇÃO MÍNIMA DE 3.000 RPM, 
CAPACIDADE DE CORTE EM AÇÕ MÍNIMO DE 
8MM, MADEIRA MÍNIMO DE 80MM, CORTE 
CHANFRADO DE NO MÍNIMO 45¨ 

UND 04 656,07 2.260,27 

29. TORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, 
TAMANHO 8, MATERIAL AÇO MODULAR 

UND 05 397,30 1.986,52 

30. 

TORNO PARA MADEIRA COPIADORMOTOR: 
3/4CV (550W); ROTAÇÃO DO MOTOR: 1.700RPM; 
TENSÃO: 110/220V (BIVOLT); TRANSMISSÃO: 
CORREIA E POLIA; VELOCIDADE: VARIÁVEL 
DE 600 ATÉ 2200 RPM; TORNEAMENTO 
MÁXIMO: 1000 X 150 MM; DIMENSÃO DA 
MÁQUINA: 1.450 X 1.200 X 600 MM  

UND 01 4.667,01 4.667,01 

31. 

TUPIA DE COLUNA - TUPIA DE COLUNA COM 
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 
EMPUNHADURA ERGONÔMICA EM FORMA DE 
MAÇANETA, QUE PERMITA REGULAR A 
PROFUNDIDADE DA FRESAGEM. POTÊNCIA: 
220V: 2.100 WATTS; ROTAÇÕES POR MINUTO: 
9.000 - 22.000 RPM; CAPACIDADE DE 
MERGULHO: 0-70MM (0 - 2-3/4') PINÇA: 12MM; 
COMPRIMENTO TOTAL: 312 MM; 

UND 02 2.727,20 5.454,39 

32. 
TUPIA ELÉTRICA PORTÁTIL 8000-24000RPM 
1100W  H.1/4 E 8MM INDUSTRIAL 220V, 100% 
ROLAMENTADA, REVESTIMENTO  METÁLICO, 
PINÇAS DE 6MM.  

UND 04 2.478,44 9.913,74 

33. SERRA DE WIDEA P/ MDF 250 X 80 X 30 
ESPESSURA DE CORTE 2.0MM AFIAÇÃO 

UND 01 556,53 556,53 

34. 
SERRA CIRCULAR EM WIDEA COM BAIXO 
RUÍDO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 300 X 
30F-96Z ED 35 GRAUS. 

UND 05 434,12 2.170,60 

35. 

SERRA FITA, TIPO COM MESA FIXA, 
MATERIAL BASE ALUMÍNIO FUNDIDO, 
MATERIAL MESA AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 
1.650 MM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, 
POTÊNCIA MOTOR 1 CV, CONSUMO 0,73 KW/H, 
FREQUÊNCIA 60 HZ 

UND 02 4.338,33 8.676,65 

36. MAQUINA DE CORTAR A LASER, MATERIAIS 
APLICAVEIS: PLASTICOS EM GERAL, 

UND 01 45.962,23 45.962,23 
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ACRILICOS, MADEIRA, COURO, PAPEL, 
CARTAO, BORRACHA, ALUMÍNIO, VIDRO, 
PEDRAS, POTÊNCIAMÍNIMA DO LASER: 100 
WATTS, ÁREA DE TRABALHO MÍNIMO: 1000 X 
600 MM, RESOLUÇÃOMÍNIMA DE 1.200 DPI, 
SOFTWARE ABERTO PARA CONTROLE, 
CONEXÃO USB, FILTROS DE AR 
INCORPORADO, ALIMENTAÇÃO: 110/220 
VOLTS. 

37. 
ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, CAPACIDADE 
TANQUE MÍNIMO 30L, TIPO SEMI-INDUSTRIAL, 
VOLTAGEM 127/220V, POTÊNCIA ASPIRADOR 
MÍNIMO 1200W. 

UND 01 1.516,80 1.516,80 

38. 
IMPRESSORA PROFISSIONAL A3 INTERFACE 
USB 2.0; CABO USB INCLUSO; TAMANHOS DE 
PAPEL SUPORTADOS: A4, A5, A6, B4, B5, A3. 
TANQUE DE ARMAZENAGEM DE TINTA. 

UND 01 4.311,96 4.311,96 

39. 

FORNO PARA CERÂMICA - CONTROLADOR 
DE TEMPERATURA; ISOLAMENTO TÉRMICO; 
CHAMINÉ; TERMOPAR (PIRÔMETRO) PARA 
MEDIÇÃO DE TEMPERATURA; CAVALETE 
(MESA) PARA SUPORTE DO FORNO; 
DISPOSITIVO QUE DESLIGA RESISTÊNCIAS NA 
ABERTURA DA PORTA; -PORTA LATERAL COM 
FECHAMENTO; PAINEL ACOPLADO AO FORNO; 
DIMENSÕES ÚTEIS MÍNIMAS (CM): 35 X 30 X 
40CM; 1300°;  

UND 01 11.343,35 11.343,35 

40. 
SERRA CIRCULAR EM WIDEA COM BAIXO 
RUÍDO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 250 X 
30F-80Z ED 35 GRAUS. 

UND 05 456,05 2.280,24 

TOTAL ESTIMADO R$ 201.711,89 

 

 
Cotação atualizada em 25/06/2021 

 

Regilene de Andrade Viana Barros 

Secretária Administrativa CPL/UEAP 
Decreto nº 0092/2020 
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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 eventual aquisição de EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 
(materiais para laboratório), necessário à realização das atividades previstas no Projeto Pedagógico do 
Curso de Tecnologia em Design da Universidade do Estado do Amapá – UEAP, conforme especificações e 
condições constantes no Termo de Referência em anexo I, do Processo nº 46.000.686/2017, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital da Licitação nº 009/2021-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° 009/2021 - 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 009/2021- UEAP  
Processo nº 46.000.686/2017 - UEAP 
 
 
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 
009/2021 - 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 0009/2021 - UEAP, DECLARA, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do CPB, que:  
a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico 009/2021 - 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 009/2021 - UEAP, por qualquer meio ou qualquer pessoa.  
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 009/2021 - 
UEAP, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Eletrônico 009/2021 - 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 009/2021 - UEAP.  
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 009/2021 - 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 009/2021 - UEAP antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação.  
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 009/2021 - 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 

 

 

 
 
 
 
 

Cód. verificador: 45464524. Cód. CRC: D45AF9F
Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE PONTES ANDRADE em 05/08/2021 10:11, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador


