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OBJETO  

Aquisição de Produtos Betuminosos (CAP-50/70, RR-2C e 

CM-30), utilizados nos Serviços de Pavimentação 

Executados Pelo Departamento de Engenharia e Produção 

Industrial – DEPI/SETRAP/GEA,no Estado do Amapá, 

conforme condições, especificações e quantitativos 

constantes no Termo de Referência – que entrega o 

presente Edital independente de transcrição. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

 

 

Data: 12/02/2020 

 

Horário:  09:00/h  

A participação neste pregão eletrônico ocorrerá exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico e digitação da senha privativa da licitante e subseqüente encaminhamento 
da proposta inicial de preços, a partir da data da liberação do Edital até o horário da 
abertura da sessão pública. 

Endereço 

Eletrônico 

 

www.licitacoes-e.com.br 

 

Pregoeiro e 

Equipe de Apoio 

 Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA  

End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lazaro , CEP: 68.908-130, 

Macapá/AP 

E-mail: cpl@setrap.ap.gov.br 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - SETRAP/GEA 

Processo 6.0000183/2019-SETRAP 

 
A Secretaria de Estado de Transportes do Amapá - SETRAP,através da sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL/SETRAP, representado (a) pelo (a) Pregoeiro e Equipe 
de Apoio, designados (as) pela Portaria nº 270/2018-SETRAP, de 12/12/18, publicada no 
DOE nº 6819, de 13/12/18, torna público, para conhecimento dos interessados que, na 
data, horário e local, abaixo indicados, fará licitação na modalidade PREGÃO, na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em sessão pública, por meio da 
INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br mediante condições de segurança, 
criptografia e autenticação em todas as suas fases.  O procedimento licitatório obedecerá 
às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Lei Complementar Estadual nº 108, de 08/01/2018, Decreto Estadual nº 
2.648/2007, Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (L8078 – CDC), e 
subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, legislação correlata e 
demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
SEÇÃO I – DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem como objeto a Aquisição de Produtos Betuminosos 
(CAP-50/70, RR-2C e CM-30), utilizados nos Serviços de Pavimentação Executados 
pelo Departamento de Engenharia e Produção Industrial – DEPI/SETRAP/GEA, no 
Estado do Amapá, conforme condições, especificações e quantitativos constantes 
no Termo de Referência – que entrega o presente Edital independente de 
transcrição, conforme discriminado abaixo: 
 

ITEM MATERIAL UNIDADE QUANTIDADE 

1 CAP 50/70 tn 2300 

2 CM-30 tn 350 

3 RR-2c tn 250 

 
1.1.1 – A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa 

observância ao Termo de Referência, anexo I deste Edital e, as normas vigentes que a 
ele se aplicam. 
 
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no 
www.licitacoes-e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às 
últimas.  
 
SEÇÃO II – DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 
 
2.1. A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá inicio com a divulgação das 
propostas de preços recebidas e inicio da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e 
horário, abaixo discriminados: 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

3 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 
ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08h, do dia 12/02/2020; 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: ás 09h do dia 12/02/2020; 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 12/02/2020. 
 
2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subseqüente, nos mesmos horários e endereço eletrônico, 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) pregoeiro(a) em 
contrário. 
 
2.3. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão para todos os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de 
tempo e registro do sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. (§ 7º do 
art.18 do Decreto Estadual nº 2.648/2007). 
 
SEÇÃO III – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
3.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução do 
contratado constam no orçamento da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP no 
exercício financeiro de 2020, e correrão à conta do Programa de Trabalho 
1.21.101.26.782.0030.2083 – Execução dos Serviços de Recapeamento em Vias Urbanas 
executadas por Administração Direta e 1.21.101.26.782.0030.2085 – Execução dos 
Serviços de Tapa Buraco em Rodovias Estaduais executadas por Administração Direta, 
Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; Fonte de Recurso 0.101 – 
Recursos de Transferência da União, valor máximo estimado em R$ 17.219.350,00 
(dezessete milhões, duzentos e dezenove mil e trezentos e cinquenta reais), 
conforme consignado no Plano Orçamentário 2020. 
 
SEÇÃO IV – DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
4.1. O certame será gerenciado pela Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, 
localizada na Rodovia BR 210, Km 0, Bairro São Lázaro, CEP: 68.906-130, Macapá/AP. 
 
 
SEÇÃO V – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVAÇÃO DO 
CADASTRO 
 

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 5º, § 1º, do Decreto 
Estadual nº 2.648/2007), no site “licitacoes-e”, provido pelo Banco do Brasil S/A, 
constante da pagina eletrônica www.licitacoes-e.com.br. 

 

 5.1.1. 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 (§ 7º, do art. 18 
do Decreto Estadual nº 2.648/2007). 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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5.2. O uso da senha de acesso pela licitante e de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou a Secretaria de Estado de Transportes- SETRAP, promotora da 
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros (art. 5º, § 4º, do Decreto Estadual nº 2.648/2007). 

5.2.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu 
representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará 
responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a 
realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades. 
 
5.3 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
 
5.4. É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no 
mesmo pregão eletrônico. 
 
SEÇÃO VI – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
 
6.1. – Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade 
compatível com o objeto licitado, que atendam as exigências do Edital e do Termo de 
Referência, anexo I deste edital e, estejam credenciados no sistema “licitacoes-e”, 
provido pelo Banco do Brasil S/A, constante da pagina eletrônica www.licitacoes-e.com.br 
 6.1.1.Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 
Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco 
do Brasil, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 
 6.1.2. Aplica-se a presente licitação o tratamento diferenciado e favorecido a 
Microempresas, empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual com 
exclusividade de participação para ME, EPP ou MEI a depender do item disputado. 
 
6.2. Com fim de atender ao disposto na Lei Complementar Estadual nº. 108/2018, o objeto 
desta licitação está dividido conforme consignado no respectivo Termo de Referência, 
constantes nos anexo I deste Edital, nos seguintes termos:  
 
6.3. A licitante deverá manifestar, em campo próprio do Sistema, o pleno 
conhecimento e o atendimento às exigências de habilitação e que a proposta está 
em conformidade com as exigências deste Edital, como requisito para participação 
no pregão eletrônico; 
 
6.4. Consideram-se das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual aptos à participação no presente certame, àqueles que 
preenchem os requisitos do art.3º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e o Decreto 
Federal nº 8.538/2015. 
 
6.5. Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedores Individuais nesta licitação, nos termos da Lei Complementar 
Estadual nº 108/2018, são considerados:  

http://www.licitacoes-e.com.br/
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 6.5.1 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). 
 6.5.2 Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superiora 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil) e igual ou inferior a R$ 4.800,000,00 (quatro milhões de 
oitocentos mil reais). 
 6.5.3 Microempreendedor Individual – o empresário individual que se enquadre na 
definição do artigo 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 Sistema Nacional, observadas 
as alterações, atualizações e especificações dispostas na Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.  

6.5.4 Não fará jus ao regime diferenciado nas licitações públicas prevista na Lei 
Complementares nº 123/2006, incluindo o regime de que trata o art. 12 do mesmo diploma 
legal, para nenhum efeito legal, a ME, EPP, ou 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 nº 123, de 
14 de dezembro 2006;  
  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 nº 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 credito imobiliário, de corretara 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 forma de sociedade por ações; 
  k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do 
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. 
 
6.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante deverá apresentar, 
juntamente com a documentação solicitada na seção XVI, as seguintes declarações; 
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6.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 
123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
artigos  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 III deste Edital;  

6.6.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme §2º do artigo 32 da Lei 
n.º8.666/93, de acordo com o modelo do Anexo IV deste Edital; 

6.6.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII artigo 7° da Constituição Federal, e inciso V do 
artigo 27 da Lei n.º8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27 de outubro de 1999, 
conforme o modelo contido do Anexo V deste Edital;  

 
6.7. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do 
qual serão feitas preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de 
mantê-lo atualizado e verificá-lo periodicamente.  

6.7.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de 
contagem de prazos para todos os fins deste edital, conforme o caso.  
 
6.8. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante às sanções 
previstas neste Edital.   

6.8.1. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE caracteriza 
crime previsto no artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções previstas 
no Decreto Estadual nº 2.648/2007.   
 
6.9. É vedada a participação, em qualquer fase desta licitação, das empresas que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  

6.9.1. Que se encontre em situação de falência, dissolução ou liquidação;  
6.9.2. Que estejam constituídas sob a forma de consórcio e sejam controladoras, 

coligadas ou subsidiárias entre si;  
6.9.3. Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitações ou 

impedidas de contratar quando a penalidade foi aplicada pela Secretaria de Estado da 
Administração, com fundamento no art.87,III, da Lei n.° 8.666/93;  

6.9.4. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, com 
fundamento no art.87, IV da Lei n.°8.666/93 e, caso participem do processo licitatório, 
estarão sujeitas às penalidades previstas no art. 97, parágrafo Único do mesmo diploma 
legal. 

 6.9.5. Que estejam impedidas  de participar de licitações ou de contratar quando a 
penalidade for aplicada por órgão ou entidade da Administração Pública, com fundamento 
no art. 29°, do Decreto Estadual nº 2.648/2007;  

6.9.6. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  
6.9.7. Que possuam em seu contrato social ou documento equivalente, finalidade 

ou objetivo incompatível com o objeto deste Pregão; 
6.9.8. Que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  
6.9.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico,  assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
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recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 
agem representando interesse econômico em comum. 

 
6.10. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na 
licitação, objeto deste Edital.  
 
6.11. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste 
Edital.  
6.12. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.   
6.13. Os documentos apresentados nesta licitação deverão: 
 6.13.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;  
 6.13.2.Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. 
 
  
SEÇÃO VII – DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

7.1. A licitante deverá encaminhar a proposta de preços, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, www.licitacoes-e.com.br. até data e horário marcados para envio, 
quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

7.2 A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar o valo unitário e 
total do item: 

ITEM MATERIAL UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITARIO 
DO ITEM 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 
DO 
ITEM 
(R$) 

01 
CAP 50/70 

TN 2.300   

02 
CM-30 

TN 350   

03 
RR-2c 

TN 250   

 7.1.1. A proposta deverá ser formulada de acordo com os Anexos I, deste Edital; 
 7.1.2. Caso a Microempresa, a Empresa de pequeno Porte ou o 
Microempreendedor Individual apresente restrições na documentação relativa à 
comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá declarar, no campo próprio do 
Sistema, que atende às demais exigências da habilitação. 
 
7.2. Ate a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente encaminhada. 
7.3. A inclusão de propostas compreende três etapas: 
 7.3.1. A primeira etapa, caso a licitante goze dos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar Estadual nº. 108/2018 deverá declarar se é Microempresa, Empresa de 
Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, informando em seguida se possui ou 
não restrição de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade e/ou 
trabalhista. Esta etapa finaliza com o Aceito do Termo de Credenciamento, documento 
que permite identificar qual o usuário está operando o sistema; 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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 7.3.2. A segunda etapa consiste na Declaração de Cumprimento dos Requisitos 
de Habilitação, com o Aceito do Termo de Habilitação e; 
 7.3.3. A Terceira etapa, a licitante deverá criar a proposta. 
 
7.4. Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, a licitante deverá: 

a) Consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário para 
cada item, expresso em real, devendo estar incluídos todos os custos necessários para o 
cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, serviços de garantia técnica e quaisquer 
que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado; 

b) Descrever detalhadamente o objeto, de acordo com as exigências 
discriminadas no Termo de Referencia, anexo I deste Edital, devendo indicar além da 
marca, fabricante, prazo de validade ou de garantia, numero do registro ou inscrição do 
bem no órgão competente, quando for o caso, podendo complementar as informações 
encaminhadas via sistema através de arquivos (documentos) anexos à proposta. 

 
7.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor 
registrado. 
 7.5.1. Não serão aceitas, para efeito de classificação das propostas, as expressões: 
“conforme edital”, ou outra semelhante. 
 
7.6. O preço total proposto devera atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo 
aceitas aquelas que completem apenas parte do objeto. 
 
7.7. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, 
em algarismo com duas casas decimais após a vírgula. 
 
7.8. O prazo de validade da proposta será de 60 (SESSENTA) dias a contar da data de 
sua apresentação. 
 
7.9. 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. 
 
7.10. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no 
Anexo I deste Edital. 
 
7.11. É vedada a inclusão de qualquer símbolo, sinal ou outros elementos indicativos nas 
propostas ofertadas ou em seus respectivos anexos, que permitam ou possibilitem a 
identificação da licitante que se apresentou, implicando em desclassificação das 
propostas, impedindo a continuidade da participação no procedimento licitatório. 
 
7.12. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva da licitante incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no Sistema Eletrônico ou de eventual desconexão. A Secretaria de Estado de 
Transportes - SETRAP não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais 
procedimentos. 
 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

9 

7.13. Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pela proponente no ato 
do envio de sua proposta. 
 
7.14. A licitante declarada vencedora deverá enviar, juntamente com os documentos de 
habilitação, a proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão 
do pregão. 
 
SEÇÃO VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada, OBRIGATORIAMENTE e 

antecipadamente, como anexo através do Sistema Eletrônico, na opção “ANEXO DE 

PROPOSTA”, já inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes 

da execução do objeto desta licitação; 

8.2. A proposta de preços enviada antecipadamente deverá conter o mesmo teor e forma 

da proposta que será apresentada pela empresa vencedora após a fase de lances, de 

acordo com as condições e exigências deste Edital e Termo de Referência; 

 
8.3. Serão desclassificadas as propostas que: 
 8.3.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 
 
 8.3.2. Não apresentem os requisitos técnicos exigidos no Anexo I – Termo de 
Referência – deste Edital; 
 
 8.3.3. Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis, considerados 
aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos 
decorrentes da contratação pretendida; 
 
 8.3.4.  Não venham comprovar sua exequibilidade, especialmente em relação ao 
preço e a produtividade apresentada. 
 
8.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes 
 
8.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) 
pregoeiro(a), sendo que somente estas participarão da fase de lance. 
 
SEÇÃO IX – DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e 
do valor consignado no registro. 

9.1.1. Os lances serão ofertados, pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 
9.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
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9.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante. 
 
9.6. Prevalecerá lance que for registrado em primeiro lugar, em havendo dois ou mais 
lances de igual valor. 
 
9.7. Ao formular seu lance, a licitante deverá evitar que os valores unitários e totais 
extrapolem o número de 02 (duas) casas decimais após a vírgula. Caso isto ocorra, o (a) 
Pregoeiro(a) estará autorizado(a) a adjudicar o objeto realizando arredondamento a 
menor, no valor cotado. 
 
9.8. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão 
de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração seja para mais ou para menos. 
 
9.9.  Durante a fase de lances o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja simbólico, irrisório ou de valor zero. 
 
9.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro. O 
sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 
 
9.11. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ela ofertada, 
para efeito de ordenação das propostas. 
 
9.12. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
artigo 3º § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações posteriores,assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens: 
 9.12.1. Produzidos no país; 
 9.12.2. Produzidos ou prestados por empresas Brasileiras; 
 9.12.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
 
 9.12.4. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade prevista na legislação. 
 
9.13. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 
qual as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. 
 
9.14. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, as licitantes 
poderão reduzir seus preços ao valor de proposta da licitante mais bem classificada. 
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  9.14.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não 
prejudicará o resultado do certame em relação à licitante mais bem classificada. 
 
9.15. Encerrada a etapa de lances da sessão pública virtual, a classificação no sistema 
far-se-á pela ordem crescente dos preços ofertados. 
 
9.16. Se, após o término da fase competitiva, o licitante solicitar pedido de desclassificação 
da sua proposta ou lance, poderá ele ser submetido a processo administrativo, em 
cumprimento do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, para apuração da sua responsabilidade 
quanto à oferta de lance e posterior desistência ou não encaminhamento da proposta 
quando solicitada, observada, ainda, as sanções administrativas prevista neste Edital. 
 
 
SEÇÃO X – DA DESCONEXÃO DOPREGOEIRO (A) 
 
10.1. Se ocorrer desconexão do Pregoeiro (a), no decorrer da etapa de lances e, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. (§10 do art.25 do Decreto Estadual nº 
2.648/2007); 
 
10.2. No caso de a desconexão com o pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 10(dez) 
minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente 
após comunicação expressa aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para 
divulgação, sítio www.licitacoes-e.com.br. 
 
SEÇÃO XI – DA NEGOCIAÇÃO 
 
11.1 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro (a) poderá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta à empresa licitante que tenha apresentado o lance 
mais vantajoso, para que seja obtida uma melhor proposta, observando o critério de 
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 
edital. 
 
11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes. 
 
SEÇÃO XII – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA ACEITABILIDADE E 
JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
12.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate o(a) 
Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
exeqüibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto; 
 
12.2. O critério de julgamento das propostas será o MENOR PREÇO POR ITEM.  
 
12.3. O valor estimado para contratação foi obtido a partir de consulta ao mercado, 
ratificada pela Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP, através da Equipe 
designada pela Portaria nº 027/2019-SETRAP. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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 12.3.1. Os orçamentos estão juntados ao Processo 6.0000183/2019-SETRAP, que 
poderá ser consultado na Secretaria de Estado de Transportes, sala de reunião da 
CPL/SETRAP, sito à Rodovia BR 210, s/nº, São Lázaro, CEP: 68.908-530, Macapá/AP, 
nos dias úteis, das 08h às 13h, até o dia anterior ao previsto para abertura deste certame. 
 
12.4. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o 
estimado pela administração ou manifestamente inexeqüível. 
 
12.5. Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preços globais ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescido dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referem a materiais e 
instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à 
totalidade da remuneração. 
 
12.6.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§ 3º da Lei nº 8.666/1993, para efeito de comprovação de sua 
exeqüibilidade, podendo adotar dentre outros, os seguintes procedimentos: 

12.6.1. Questionamentos junto à proponente para apresentação de justificativas e 
comprovação em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

12.6.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
12.6.3. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

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

12.7. O Pregoeiro (a) poderá convocar a licitante para enviar documento digital, 
estabelecendo no “chat”, via sistema, prazo razoável para tanto, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 12.7.1. Dentre documentos passiveis de solicitação pelo (a) Pregoeiro (a), 
destacam-se os que contenham as características dos materiais licitados, conforme o item 
4 do Termo de Referência, anexo I deste Edital, tais como: marca, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos, 
ou proposta, encaminhados por meio eletrônico, ou se for o caso, por outro meio e prazo 
indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, 
sob pena de não aceitação de proposta. 

12.7.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro (a) poderá ser prorrogado Por 
solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes de findar o prazo estabelecido, 
e formalmente aceita pelo (a) Pregoeiro (a). 

12.7.2. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o (a) Pregoeiro (a) 
examinará a proposta ou lance subseqüente, e, assim sucessivamente , na ordem de 
classificação. 
 
12.8. Havendo necessidade, o pregoeiro (a) poderá suspenderá a sessão, informando no 
“chat”, via sistema, nova data e horário para a continuidade da mesma. 
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12.9. No julgamento, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não atenderem a 
substancia das propostas, mediante despacho fundamentado; registrado em ata e 
acessível a todos; atribuindo lhes validade e eficácia para fins de classificação. 
 
12.10. O (a) Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos, ou ainda de pessoas físicas 
ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
 
12.11. O (a) Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

12.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e 
passar à subseqüente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. 

12.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
 
12.12. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta da 
licitante vencedora não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 
respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocadas tantas quantas forem 
necessárias para alcançar o total estimado, observando o preço da proposta vencedora. 
 
12.13. Será, igualmente, classificada a proposta que não atender as especificações 
mínimas exigidas no Anexo I- Termo de Referência- deste Edital. 
 
12.14. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas neste Edital à licitante que 
ofertar o menor preço será declarada vencedora.  
 
 
SEÇÃO XIII – DA HABILITAÇÃO 
 
13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) 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: 

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

13.1.2. 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); 

13.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também do seu sócio majoritário, por força do art.12 da Lei nº 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; 

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

 
13.2. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão que comprovar possuir os 
documentos a seguir: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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 13.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 
   

a) Cédula de Identidade/RG e CPF do representante legal da empresa;  
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
c) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de 
todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

d) Certidão de comprovação de condição de Microempresa ou Empresa 
de Pequeno Porte expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º da Instrução 
Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comercio – DNRC; 

e) No caso de Microempreendedor Individual devera apresentar prova 
de Registro no órgão Competente; 

f) Decreto de autorização, em que se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeiras em funcionamento no País, em ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo setor competente, quando a atividade assim o exigir; 
  g) Em se tratando de Procuradores ou Sócios a procuração deverá ser 
autenticada em Cartório. 
 
 13.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda federal, mediante a 

apresentação da certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos federais e a Divida 
Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751/2014; 

c) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do tempo de Serviço 
(FGTS) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
  d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa (ou positiva com efeito de 
negativa), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto – lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
  e) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual; 
  f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
   f.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 
de declaração da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 
  g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
  h) 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. 
 
 13.2.3. Relativo à Qualificação Técnica:  

a) A licitante deverá comprovar a qualificação Técnica, por meio de: 
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a.1) Comprovação de aptidão com características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado, 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado 
e datado, comprovando que a Licitante tenha fornecido ou que esteja fornecendo o objeto 
deste Edital satisfatoriamente. 
  

14.2.4. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03(três) meses da data de 
apresentação da proposta; 

 b.1) No caso de licitação para fornecimento de bens de pronta entrega, não 
será exigido da microempressa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11488, de 2007, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício financeiro; 

 b.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial de demonstrações contábeis referentes ao período 
de existência da sociedade; 

 
b) Comprovação da situação financeira de empresa constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1(um), resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 
 

Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
 

Ativo Circulante 
LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 
 

d) As empresas, que apresentarem resultado inferior a 1(um) em qualquer dos 
índices de Liquidez geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente  (LC), deverão 
comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 
14.2.5. Além da documentação disposta nesta seção, as licitantes deverão apresentar, 
ainda, as seguintes declarações: 
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14.2.5.1. Se a licitante se enquadrar na condição de Microempresa, 
Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor individual, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, 2006, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a49. 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 II deste Edital; 
  14.2.5.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme § 2º do artigo 32 
da Lei nº 8.666/1993, de acordo com o modelo do Anexo IV deste Edital; 
  14.2.5.3. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição federal, 
e inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro 
de 1999, conforme o modelo contido do Anexo V deste edital; 
 14.2.6. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação e do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 sujeitará a licitante 
às sanções previstas neste Edital. 
   14.3.6.1. A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE 
caracteriza crime previsto no artigo 299 de Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções 
previstas no decreto nº 5.450/2005. 
 14.2.7. Os documentos relativos à proposta readequada bem como os documentos 
de habilitação relacionados nos itens acima, deverão ser apresentados pelas licitantes, 
via e-mail cpl@setrap.ap.gov.br, e também anexados ao sistema no prazo de 02h (duas 
horas), a contar do encerramento da sessão pública virtual, prazo este que poderá ser 
prorrogado por igual período, a critério do (a) Pregoeiro (a). Posteriormente, serão 
remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 
tabelião de notas, ou por servidor da Administração, com a devida identificação deste, 
desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para 
análise. 
  14.3.7.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma; 
  14.3.7.2.  Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos; 
  14.3.7.3. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já 
autenticado em cartório (por tabelião de notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas 
Naturais); 
  14.3.7.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do 
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio 
legal de prova; 
  14.3.7.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, 
a licitante será inabilitada. 
 14.3.8. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
fiscal e/ou trabalhista da Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou 
Microempreendedor Individual, consoante dispõe o § 1º, artigo 43 da Lei nº 123/2006, a 
mesma será convocada para, no prazo de 05(cinco) dias úteis, após solicitação do(a) 
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Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, para comprovar a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. O prazo poderá ser prorrogado por igual período 
a critério da Administração. 
  14.3.8.1. A documentação em referência é a fiscal e/ou trabalhista, assim 
considerada aquelas previstas nos incisos I a V do art. 29 da Lei 8.666/1993. 
 14.3.9. A não regularização no prazo previsto no item 14.2.8 acarretará a 
inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 
a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sendo concedido 
o mesmo prazo para regularização. 
 14.3.10. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor 
Juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de 
Títulos e Documentos. 
 14.3.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para 
habilitação deverão estar em nome do licitante, e, preferencialmente, com o número do 
CNPJ e respectivo endereço, observando-se que: 
  14.3.11.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome da matriz; 
  14.3.11.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial; 
  14.3.11.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão 
ser apresentados tanto os documentos da matriz quanto os da filial; 
  14.3.11.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 14.3.12. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais e entidades 
emissoras de certidões e/ou declarações constituem meio legal de prova. 
 14.3.13. 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. 
 14.3.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 14.3.15. Após a análise dos documentos de habilitação da(s) empresa(s) 
vencedor(s), além da informação usualmente contida na Ata da sessão Pública, os autos 
do processo serão instruídos com toda documentação formal pertinente á licitação, bem 
como, termo de certificação do (a) Pregoeiro(a), para fins de comprovação do 
cumprimento dos requisitos de habilitação pela(s) licitante(s). 
 
SEÇÃO XV – DO ENCAMINHAMENTO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA 
E DOS DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS 
 
15.1. A licitante classificada em primeiro lugar ao final da fase de lances, quando 
convocada pelo (a) Pregoeiro(a), deverá encaminhar a proposta de preços ajustada ao 
lance final, e a documentação exigida para habilitação, em original ou fotocópia 
autenticada por cartório ou por servidor da Administração, com a devida identificação 
deste, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro (a), para o seguinte 
endereço:Rodovia BR-210, Km 0, São Lazaro , CEP: 68.908-130,  Macapá/AP, AT. 
Pregão Eletrônico nº. 001/2020-CPL/SETRAP. 
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 15.1.1. O não atendimento do prazo disposto no item 15.1 ensejará a 
desclassificação da proposta. 
 
15.2. A documentação original da licitante vencedora da fase de lances para o endereço 
constante no item 15.1, e atender ao que se segue: 
 15.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, opções, emendas, 
ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas; 
 15.2.2. Conter a identificação da licitante, com o número do CNPJ/MF, referência a 
esta licitação, endereço completo, número do telefone/fax da empresa, dados bancários 
(nº do banco, nº da agência bancária, nº da conta corrente e nome da praça de 
pagamento), além do nome completo, RG e CPF, número do telefone (preferencialmente 
móvel) e endereço eletrônico (e-mail) do representante (responsável) da empresa que irá 
firmar a contratação (assinar a ata);  
 15.2.3. Conter a descrição detalhada do(s) objeto ofertado (s) com as 
especificações e quantidades do objeto licitado, prazo, locais e condições de entrega e 
recebimento, de acordo com o Termo de Referência e apêndices, anexo I deste Edital. 
 15.2.4. Devendo constar a especificação completa e precisa do(s) material 
ofertado(s), atendendo a todas as exigências discriminadas no termo de Referência, 
anexo I deste Edital, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, quando for o caso; 
 15.2.5. Apresentar preço unitário e total do objeto ofertado, já devidamente 
corrigidos, considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto (tributos, 
seguros, fretes e encargos de qualquer natureza). 
  15.2.5.1. Havendo divergência entre preço unitário e total prevalecerá o 
unitário e entre o expresso em algarismo e por extenso, o último. 
 
15.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for 
o caso. 
 15.3.1. Todas as especificações do objeto contido na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
SEÇÃO XVI – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 
 
6.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 
 16.1.1. Caberá ao Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 16.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 

16.1.3. As impugnações deverão ser anexadas em campo próprio no sistema 
mediante acesso ao sitio www.licitacoes-e.com.br 
 16.1.4. 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. 
  16.1.4.1. A decisão do Pregoeiro (a) a respeito da impugnação será 
publicada no sitio www.licitacoes-e.com.br.. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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 16.1.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que 
não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até 
o segundo dia útil que anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a 
comunicação do suposto vício, esta não suspenderá os cursos do certame. 
 
SEÇÃO XVII – DO PEDIDO DOS ESCLARECIMENTOS 
 
17.1. Os pedidos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro (a), 
até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, via internet, em campo próprio no sistema, mediante 
acesso ao sitio www.licitacoes-e.com.br 
  17.1.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados 
deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu 
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as 
informações para contato (endereço completo, telefone, fax e e-mail). 
 
SEÇÃO XVIII – DOS RECURSOS 
 
18.1. Declarada à vencedora, o (a) Pregoeiro (a) abrirá o prazo 01h (uma hora), quando, 
a partir de então, dentro deste prazo estipulado, qualquer licitante poderá, imediatamente, 
em campo próprio dom sistema, sítio www.licitacoes-e.com.brmanifestar sua intenção de 
recorrer e por qual (is) motivo (s). 
   18.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro (a) verificar 
a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para  decidir se 
admite ou não  o recurso, fundamentalmente. 
   18.1.2. Nesse momento o Pregoeiro (a) não adentrará no mérito 
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 
18.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame a 
licitante declarada vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a autoridade 
competente para homologação. 

18.2.1. Para efeito do dispositivo no item anterior, manifestação imediata é aquela 
efetuada via eletrônica-internet, no período máximo de 01h (uma hora) após o Pregoeiro 
(a) comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da 
classificação final ; e manifestação motivada é a descrição suscita e clara do fato que 
motivou a licitante a recorrer. 

 
18.3.  Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 02 (dois) 
dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, 
desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazõestambém  pelo sistema 
eletrônico, em outros 02 (dois) dias úteis, que começaram a contar do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 
 18.3.1.  As razões do recurso poderão ser apresentadas, também, através do e-
mail: cpl@setrap.ap.gov.br,em extensão “pdf”, ou, ainda, poderá ser protocolizada, no 
setor de protocolo da Secretaria de Estado de Transportes, no endereço: Rodovia BR-
210, Km 0, bairro São Lazaro , CEP: 68.908-130,  Macapá/AP, AT. Pregão Eletrônico nº. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:cpl@setrap.ap.gov.br
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____/2020-CPL/SETRAP endereçada a Comissão Permanente de Licitação – 
CPL/SETRAP, no prazo determinado no item 18.3. 
 
18.4.  O (s) recurso (s), porventura interposto (s), terá efeito suspensivo, nos termos do 
art. 109,2  da Lei n. 8.666/1993 e, será (ao) dirigindo ao  (a) Pregoeiro (a), o (a) qual 
poderá reconsiderar sua decisão, em 02 (DOIS) dias úteis ou, contado do recebimento do 
recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
18.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
18.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 
 
18.7. 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. 
 
18.8. Os autos do processo permanecerão com vistas fraqueadas aos interessados,na 
CPL/SETRAP. 
 
SEÇÃO XIX – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
19.1. A adjudicação do objeto deste Pregão ocorrerá pelo critério de MENOR PREÇO 
POR ITEM. 
 
19.2.  O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro (a), à licitante vencedora, 
salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade 
competente para a homologação (art.28 de Decreto Estadual nº 2.648/2007). 
 
19.3. A homologação deste Pregão compete ao Secretário de Estado de Transportes. 
 
SEÇÃO XX – DO TERMO DE CONTRATO 
 
20.1. Depois de adjudicado e homologado o processo licitatório, a Administração 
convocará a empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual corresponde 
e retirada da respectiva nota de empenho. 
 
20.2. A convocação de que trata o item 20.1 deverá ser atendida no prazo máximo de 02 
(dois) dias, a partir da data de convocação pela Contratante, sob pena de decair o direito 
de fornecimento do objeto. Este prazo poderá ser prorrogável 01 (uma) única vez, quando 
solicitado pela licitante, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração. 
 
20.3. A recusa injustificada em assinar o Contrato e em receber a Nota de Empenho 
implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando a empresa à 
aplicação das sanções legalmente estabelecidas. 
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20.4. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada – como 
solenidade de tratamento recíproco – ao ato formal de assinatura do respectivo contrato, 
cabendo à empresa, para tanto: 
 20.4.1. Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar – 
comparando – a minuta com o instrumento obrigacional definitivo; 
 20.4.2. Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os 
documentos cotejados, a firmar em seu nome o referido contrato. 
 
20.5. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma 
de discordância ou inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta 
conformidade com sua minuta, em expressão e substância. 
 
20.6. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa 
adjudicada obriga-se a executar o objeto, conforme especificações e condições contidas 
Termo de Referência, anexo I deste Edital e, também na proposta apresentada.  
 
20.7 A garantia da execução do contrato será nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93, 
com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência 
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação; 
 
20.8 A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Contratante, contado da assinatura do 
contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro 
ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, o valor da garantia deverá 
corresponder a 2,50% (dois virgula cinquenta por cento) do valor total do contrato; 
 
20.9 A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 

20.9.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado e do não 
adimplemento das demais obrigações previstas em contrato; 

 
20.9.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do contrato; 
 
20.9.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração da 

Contratante à Empresa;  
 

20.10 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item acima, observada a legislação que rege a matéria; 
 
20.11 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em depósito bancário, em conta 
específica com correção monetária, em favor da Contratante; 
20.12 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 2,50% (dois virgula cinquenta por cento); 
 
20.13 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
retenção dos pagamentos devidos à Empresa, até o limite de 2,50% (dois virgula 
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cinquentapor cento) do valor anual do contrato, a título de garantia, a serem depositados 
junto a Conta Bancária especificada, com correção monetária, em favor da Contratante; 
 
20.14 O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do 
edital e das cláusulas contratuais; 
 
20.15 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo 
instaurado pela Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
Empresa; 
 
20.16 Será considerada extinta a Garantia: 
 
20.16.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada 
de declaração da Administração da Contratante, mediante Termo Circunstanciado, de que 
a Empresa cumpriu todas as Cláusulas do Instrumento Contratual; 
20.16.2 Com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no item 
acima, que poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de 
ocorrência de sinistro. 
20.16.3 A Contratante não executará a Garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses: 
20.16.4 Caso fortuito ou força maior; 
20.16.5 Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 
obrigações contratuais; 
20.16.6 Descumprimento das obrigações pela Empresa decorrentes de atos ou fatos 
praticados pela Administração; 
20.16.7 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
 
20.17 Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 
comunicados pela Contratante à Empresa e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 
90 (noventa) dias após o término de vigência do contrato; 
 
20.18 A garantia deverá ser integralizada na mesma modalidade, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver 
redimensionamento do contrato ou repactuação de preços, de modo que corresponda a 
2,50% (dois virgula e cinquenta por cento) do valor atualizado do contrato; 
 
20.19 A perda da garantia em favor da Contratante, por inadimplemento das obrigações 
contratuais, dar-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato. 
 
SEÇÃO XXI – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
21.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto, bem como os prazos e condições 
de entrega do objeto estão descritos no Termo de Referência, Anexos I deste Edital. 
 
SEÇÃO XXII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
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22.1. As obrigações da CONTRATANTE E CONTRATADA estão descritas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 
 
SEÇÃO XXIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
23.1. O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, após o regular fornecimento do 
objeto, mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos 
financeiros pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ-AP); 
 
23.2. È condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da 
CONTRATADA da Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto fornecido, acompanhada dos 
documentos de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, 
FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT), conforme o disposto no Art. 29 da Lei nº 
8.666/1993 e nos arts. 6º e 7º, inciso I, alínea “a” a “c”, do Decreto Estadual nº 1278/2011; 
junto ao Fiscal designado, para que se proceda a devida certificação da despesa 
executada. 
 
23.3. O pagamento será creditado em favor da empresa, através de ordem bancária, na 
entidade bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o 
nome do banco, assim como os números da respectiva agência e da conta corrente em 
que deverá ser efetivado o crédito; 
 
23.4. Caberá à CONTRATADA INFORMAR com clareza o nome do banco, assim como 
os números da respectiva agência e da conta corrente em que deverá ser efetivado o 
crédito; 
 
23.5. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da Nota Fiscal a serem pagas, 
qualquer débito existente da empresa em conseqüência de penalidade aplicada durante 
o fornecimento do objeto; 
 
23.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento ou correção monetária 
do valor inicial. 
 
23.7. 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 acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
  
 EM=I x N VP, onde 
 I=Índice de atualização financeira; 
 I=(TX100) 
  365 
 TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%) 
 E =Encargos moratórios; 
 N=     Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
 VP=Valor da parcela em atraso 
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SEÇÃO XXIV- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
24.1. Os critérios de fiscalização estão descritos no Termo da Referencia, Anexo I deste 
Edital. 
 
SEÇÃO XXV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
25.1.  Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual nº 
2.648/2007, ficará impedida de licitar e contratar com Órgãos da Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a 
CONTRATADA que:  
 a) Não mantiver a proposta; 
 b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata ou 
Contrato no prazo estabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho; 
 c) deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar 
documentação falsa; 
 d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 e) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital; 
 f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
 g) Comportar-se de modo inidôneo; 
 h) Fizer declaração falsa; 
 i) Cometer fraude fiscal. 
 
25.2.Para os fins da alínea “h”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos 
Arts.90,92,93,94,95 e 97 da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.3.  Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a 
CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 
Administração, inexecução parcial ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo 
das responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades: 

a) Advertência,por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a CONTRATANTE; 

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) por dia de atraso injustificado 
e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste 
edital, até o máximo de 15% ( quinze por cento) sobre o valor da parcela 
inadimplida, recolhida por prazo máximo de 15 ( quinze) dias corridos, uma vez 
comunicados oficialmente; 

c) Multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no 
caso de inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de empenho, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze9 dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente 
previstas; 

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual 
de alínea anterior, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida. 

 
e) Suspensão Temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, em relação ao órgão da administração ou entidade Contratante 
que a aplicou; 
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f) Impedimento de licitar e contratarcom osÓrgãos da Administração Pública pelo 
prazo de até 05(cinco) anos;  

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perduraremos motivos determinantes de punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
CONTRATANTE pelos prejuízos causados; 

 
25.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 
a CONTRATADA que: 
 a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
 b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados; 
 
25.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 25.3 desta Seção poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos 
a serem efetuados. 
 
25.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á 
mediante processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, 
observando-se o rito previsto na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, 
subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 9.784/1999. 
 
25.7. A competência para processamento das penalidades, antes da homologação da 
Licitação, é do respectivo órgão Contratante. 
 
‘25.8. Em atenção ao principio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a 
autoridade competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter 
educativo da pena, o grau de comprometimento do interesse público e o prejuízo 
pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 
 
25.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como 
medida cautelar, independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual 
multa a ser aplicada em razão de inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei 
nº 9.784/1999. 
 
25.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos 
à CONTRATADA ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, 
cobrado judicialmente. 
25.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado 
o disposto nas condições dos itens 25.9 e 25.10, a licitante será notificada para efetuar o 
recolhimento do seu valor, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação. 
 
25.12. As situações dispostas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 poderão ensejar, a critério 
da Administração, a rescisão unilateral do contrato. 
 
SEÇÃO XXVI – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
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26.1. Autoridade competente pela homologação do certame 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. 
 
26.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação. 
 
26.3. 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. 
 
26.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao 
contraditório e a ampla defesa. 
 
SEÇÃO XXVII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
27.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
27.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias e 
expediente na administração. 
 
27.3. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os 
princípios da isonomia e do interesse público. 
 
27.4. Em caso de divergência entre o sistema  www.licitacoes-e.com.br, prevalecerão à 
redação do instrumento convocatório. 
 
27.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública virtual deste Pregão constarão em ata divulgada 
nos sistema eletrônico. 
 
27.6. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário 
de Brasília (DF) e, dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame. 
 
27.7.  A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse 
públicos, decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovada, ou anulada, no 
todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio por provocação de terceiros, mediante atos 
escritos e devidamente fundamentado. 
 
27.8. É facultada ao Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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procedimento licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar no ato da sessão pública. 
 
27.9. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. 
 
27.10. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação da documentação relativa ao presente pregão e/ou em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório. 
 
27.11. São partes integrantes desde Edital, os seguintes anexos: 
 
   

ANEXO I Termo de Referência 

ANEXO II Modelo de Proposta de Preços 

ANEXO III Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI 

ANEXO IV Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivos de 
habilitação 

ANEXO V Modelo de declaração que não emprega Menor de 18 anos 

ANEXO VI Minuta do Contrato 

 
SEÇÂO XXVIII – DO FORO 
 
28.1. As questões decorrente da execução deste Instrumento Convocatório, que não 
possam ser dirimidas administrativamente serão processadas e julgadas na Comarca de 
Macapá/AP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

 
Macapá – AP, 24 de Janeiro de 2020 

 
 

José Ronaldo Mota Rachid 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA – 

 

2019/DEPI/SETRAP 
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AQUISIÇÃO DEPRODUTOS BETUMINOSOS (CAP 50/70, RR-2C E CM-30), UTILIZADOS NOS 

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EXECUTADOS PELO DEPI/SETRAP/GEA NO ESTADO DO 

AMAPÁ 

 

 

Janeiro/2020 

 

 

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Referência dar as diretrizes fundamentais para a Aquisição de produtos 

betuminosos (CAP 50/70, RR-2C e CM-30), utilizados nos serviços de pavimentação executados pelo 

DEPI/SETRAP/GEA no estado do Amapá. 

 

2. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS INSUMOS 

Os produtos e seus, respectivos, quantitativos foram dimensionados pela direção do DEPI/SETRAP e tiveram a anuência 

do GAB/SETRAP, conforme o vinculo encontrado na planilha elaborada para o calculo do consumo de materiais para 

CBUQ, do termo de referência de insumos, de acordo com as demandas informadas pela direção do DEPI/SETRAP(em 

anexo 1). A seguir têm-se as quantidades demandadas: 

 

Item Material Unidade Quantidade 

1 CAP 50/70 t 2300 

2 CM-30 t 350 

3 RR-2c t 250 

 

3. JUSTIFICATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO 

Para a compreensão e justificativa deste termo de referência se faz necessário realizar as seguintes considerações: 

Aprovo o presente Termo de Referência, nos 

termos da Lei n⁰ 10.520/2002. 

Em : 17/01/2020 
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a) Considerando que atualmente a SETRAP está realizando a execução dos serviços de pavimentação, onde se 

destacam o alargamento da rodovia AP-020 (DUCA SERRA) com a extensão de 17 km; e a implantação (construção) 

da rodovia linha verde (antiga linha E) com a extensão de 5 km, além da previsão de realização do GEA do montante 

de 40 km de recuperação da pavimentação já desgastado nas rodovias estaduais. 

b) Considerando ainda que o DEPI, atualmente, gerencia os seguintes contratos inframencionados, e caso haja a 

descontinuidade do fornecimento dos materiais objeto deste pleito, tem-se a possibilidade de prejuízo para 

administração: 

Contrato nº 021/2016/DEPI/SETRAP – laboratório de ensaios para pavimento asfáltico; 

Contrato nº 023/2016/DEPI/SETRAP – Mão de obra para produção e aplicação de CBUQ; 

Contrato nº 009/2016/DEPI/SETRAP – Reforma, manutenção e conservação das usinas DEPI/SETRAP. 

Neste sentido, a SETRAP/GEA, através do Departamento de Engenharia e Produção Industrial – DEPI, tem executado 

anualmente a manutenção de rodovias estaduais pavimentadas, também colaborando com municípios na melhoria das 

vias urbanas. Tal ação institucional visa melhorar ou manter as condições dos pavimentos asfálticos, permitindo 

trafegabilidade com segurança e conforto aos usuários que utilizam das rodovias. 

O DEPI/SETRAP possui 01 (uma) usina de asfalto à quente fixa, instalada no Distrito Industrial de Santana, 

salienta-se que a TANCAGEM (CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO) DESTE DEPARTAMENTO É DE 

180 TONELADAS DE CAP 50/70, DE 160 TONELADAS RR-2C E DE 200 TONELADAS CM-30 - e produz o 

CBUQ necessário a execução dos já mencionados serviços de manutenção de pavimentos. Para a produção do CBUQ 

são necessários vários materiais, dentre esses os que ora são objeto deste Termo. Portanto, o ato administrativo de 

aquisição de produtos betuminosos (CAP 50/70, RR-2C E CM-30) – fazem parte da execução do planejamento anual 

da SETRAP, visando apoiar as atividades institucionais e permanentes do DEPI, sem que ocorra solução de 

continuidade. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

Os materiais fornecidos deverão seguir plenamente até o término do contrato, as conformidades a seguir:  

4.1. CAP 50/70 

Os cimentos asfálticos de petróleo deverão seguir a NORMA DNIT 095/2006 – EM. 

4.2. RR-2C. 

Para Emulsões asfálticas para pavimentação NORMA DNIT 165/2013 – EM. 
 

4.3. CM-30. 

O ligante asfáltico empregado na imprimação é o asfalto diluído CM-30, em conformidade com a NORMA 

DNIT 144/2014-ES.  

 

5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

O fornecimento/entrega dos materiais deverá ser efetuado em até dez dias úteis após a realização do pedido, 

através do (s) fiscal (ais)/DEPI/SETRAP. O material CAP deverá ser fornecido a uma temperatura igual a 150 C° na 

usina de asfalto SETRAP. Fornecimento de laudo técnico de ensaios de controle tecnológico dos materiais entregues 

no DEPI/SERTAP. 
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5.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1.1. Exercer o acompanhamento do contrato em sua plenitude, através de fiscal formalmente nomeado; 

5.1.2. Emitir as Ordens de Fornecimento dos materiais, através da fiscalização; 

5.1.3. Manter o controle quantitativo e qualitativo dos materiais entregues, através da fiscalização; 

5.1.4. Solicitar junto à contratada, de forma escrita e fundamentada, o afastamento de qualquer agente que, direta ou 

indiretamente, esteja vinculado à mesma e apresente conduta incompatível com a boa-fé, a urbanidade, o decoro e a 

eficiência na entrega dos materiais; 

5.1.5. Efetuar, junto à contratada, comprovação da regularidade fiscal - exigível em todo o período do contrato; 

5.1.6. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 

5.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao contrato, que venham a ser solicitados pela 

contratada; 

5.1.8. Promover as medições dos materiais entregues; 

5.1.9. Promover os pagamentos dos materiais entregues. 

 

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.2.1. Fornecer os materiais nas quantidades requeridas e nos padrões especificados;  

5.2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, sem anuência da SETRAP, o fornecimento dos materiais 

objeto do contrato; 

5.2.3. Indicar formalmente preposto para representá-la junto à Contratante, sendo este o responsável por adotar todas as 

medidas administrativas necessárias à boa consecução do objeto do contrato. 

5.2.4. Entregar os materiais solicitados no prazo acordado; 

5.2.5. Comunicar a SETRAP, por escrito, qualquer fato superveniente que venham a influir no cumprimento 

dos prazos, prestando as devidas justificativas, sob pena das sanções legais. 

5.2.6. Prestar ou requerer informações junto à fiscalização, relativas a qualquer questão que envolva obrigações 

contratuais; 

5.2.7. Executar o contrato usando da boa-fé, urbanidade, decoro e eficiência; 

5.2.8. Às próprias expensas, efetuar a troca de material entregue e considerado fora das especificações pela 

fiscalização, sob pena de sofrer as penalidades previstas; 

7.2.9. Apresentar à Contratante, na entrega das faturas, a comprovação de que mantém a mesma regularidade fiscal 

observada por ocasião da licitação que deu origem ao contrato; 

7.2.10. Arcar com o pagamento de impostos, taxas, transportes e demais encargos comerciais ou fiscais 

resultantes do fornecimento dos materiais; 

5.2.11. Responder civil e administrativamente pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrente de omissão, 

imperícia ou negligência, na prestação dos serviços. A ausência da fiscalização não diminui a responsabilidade da 

prestadora de serviços. 

 

6. LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

6.1. Os materiais serão entregues: 
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a) Como regra, no pátio de estocagem do DEPI/SETRAP, localizado no distrito industrial de Santana, entroncamento 

Rod. AP-020 (Duca Serra/ Trevo do Mazagão). 

 

7. CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

7.1. Os materiais serão entregues em horário comercial, nas quantidades definidas em Ordem de Fornecimento; 

7.2. Para cada material serão emitidas quantas Ordens de Fornecimento forem julgadas convenientes pela fiscalização, 

ao longo do prazo do contrato; 

7.3. Após a entrega das quantidades previstas em cada Ordem de Fornecimento, será emitido pelo fiscal um Termo de 

Recebimento, explicitando o tipo e quantidade de materiais; 

 

8. DA GARANTIA NO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

8.1. Os materiais serão entregues em conformidade com as quantidades, prazos e outras condições 

especificadas; 

8.2. A garantia a que se obriga a contratada abrange a substituição de material rejeitado pela 

fiscalização em até 07 (SETE) dias corridos, contados da data do recebimento da notificação; 

8.3. Os custos decorrentes da garantia serão inteiramente da contratada; 

8.4. A prestação da garantia somente será requerida através de notificação à contratada, emitida pelo 

fiscal do contrato, identificando os problemas a serem resolvidos. 

8.5. A não prestação da garantia enseja a retenção do valor do material rejeitado, sem prejuízo da 

multa prevista, até o saneamento do problema. 

9. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À CONTRATADA 

Pela inexecução do contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa em regular procedimento 

administrativo, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções:  

9.1. ADVERTÊNCIA 

A Advertência, sempre fundamentada e por escrito, endereçada à Contratada, será indicada nos seguintes casos: 

a) Atraso na entrega de material; 

b) Entrega de material fora das especificações; 

c) Inobservância das regras de urbanidade e decoro por parte de agentes vinculados à Contratada; 

d) Inobservância das obrigações contratuais; 

9.2. MULTA 

Sem prejuízo de outras penalidades, a multa será aplicada nos seguintes casos e percentuais; 

a) Para os casos de atraso injustificado na entrega de material - multa equivalente a 5,0% sobre o valor do material não 

entregue; 

b) Pela falta ou atraso na prestação de garantia – multa equivalente a 10% sobre o valor do material objeto da notificação 

para a prestação de garantia; 

c) Para as demais faltas às obrigações contratuais, multa de 0,0001% ao dia sobre o valor atualizado, após Notificação 

e vencimento do prazo desta sem que tenha havido a regularização da falha; 
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d) Abandono ou desistência imotivada do contrato, após o início da execução contratual – caracterizando inexecução 

parcial - multa de 5,0% (cinco por cento) do saldo total remanescente do contrato; 

e) Inexecução total do contrato – multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato. 

9.3. SUSPENSÃO DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO MÁXIMO DE 2 ANOS. 

9.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, NOS 

TERMOS DO ART. 87-IV DA LEI 8.666/93. 

 
10. TIPO DE LICITAÇÃO PARA SELEÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇO 

A modalidade de licitação para seleção de empresa a ser contratada será determinada pela Comissão 

Permanente de Licitação – CPL/SETRAP, e apresentada em edital. 

 

11. EXIGÊNCIAS PARA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1. Para fins de comprovação da qualificação técnica, a licitante deve apresentar os seguintes documentos: 

a) Registro ou inscrição da pessoa jurídica na entidade competente, relativa à atividade de fornecimento de materiais 

betuminosos objeto desta licitação, ou atividade compatível autorizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP); 

b) Declaração formal de que possui disponíveis os materiais objetos desta licitação; 

c) Indicação expressa, em conjunto com a declaração acima, do endereço das instalações de produção ou 

comercialização dos materiais, caracterizada pelo endereço – rua, nº, bairro, município; 

d) Apresentar declaração ou outro documento comprobatório que a empresa interessada realiza os ensaios laboratoriais 

necessários, de acordo com que a ABNT normatiza, em laboratório próprio ou terceirizado. 

11.2. A licitante tem ciência de que a SETRAP poderá verificar in loco a veracidade das informações requeridas nas 

alíneas (b) e (c), acima; 

 

12. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS 

12.1. Os preços UNITÁRIOS, apresentados no orçamento-base da contratante, vide ANEXO 02 deste Termo, SÃO OS 

PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS NA LICITAÇÃO; 

12.2. As propostas que não atendam as exigências acima serão desclassificadas, exceto em comprovados casos de erros 

formais, quando se dará a correção dos mesmos; 

 

13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as exigências de aceitabilidade dos preços, ofertar o 

MENOR VALOR POR ITEM (produto) DO ORÇAMENTO.  

 

14. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

14.1. A licitação norteada por este Termo de Referência, deverá resultar em contrato(s) cujo(s) custo(s) unitário(s) 

máximo(s), de cada produto,NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS VALORES ORÇADOS DA TABELA 

ABAIXO, conforme valor máximo previsto no orçamento base, ANEXO 02. 
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REF. DO 
PREÇO 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

DOS 
INSUMOS 

UNID. QTDE 
P R E Ç O S 

UNIT. TOTAL ESTIMADO 

Cotação/média 1 CAP 50/70  t 2.300 5.815,50  R$   13.375.650,00  

Cotação/média 2 CM-30  t 350 7.632,00  R$     2.671.200,00  

Cotação/média 3 RR-2C t 250 4.690,00  R$     1.172.500,00  

              

VALOR DO ORÇAMENTO  R$   17.219.350,00  

 

14.2. As despesas vinculadas ao objeto deste Termo de referência, foi emitida pelo Núcleo de Setorial de Planejamento 

NSP/SETRAP, conforme a Estrutura Programática 1.21.101.26.782.0030.2661, Código de Município 160000, Fonte de 

Recurso 0.121, Elemento de Despesa 3.3.90.30. (Anexo incluso no bojo do processo). 

 

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua celebração. 

 

16. DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

Por tratar-se de fornecimento de material, o contrato derivado deste Termo não admite prorrogação de prazo; 

 

17. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

17.1. A rescisão contratual dar-se-á nos casos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93; 

17.2. A inexecução contratual, no todo ou em parte, enseja sua rescisão e a imputação das sanções previstas no contrato 

e na legislação aplicável; 

17.3. Havendo rescisão determinada por ato unilateral da contratante, a contratada estará sujeita aos efeitos citados no 

art. 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções. 

 

18. DA GARANTIA AO CONTRATO 

18.1. Será exigível a Prestação de Garantia ao Contrato, estipulada em 2,50% do valor total, em qualquer modalidade 

permitida em lei, ao critério de escolha do contratado; 

18.2. A Garantia será apresentada por ocasião da celebração do contrato; 

18.3. A garantia será sempre atualizada em relação ao valor do contrato. 

 

19. CRITÉRIO DE REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS 

Os preços unitários oferecidos na proposta vencedora são irreajustáveis durante a vigência do contrato; 

 

20. EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO 
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Excepcionalmente, advindo desequilíbrio financeiro do contrato por mudança na economia e outros fatos 

supervenientes e não previstos, alheios às partes, será restabelecido o equilíbrio financeiro contratual, nos termos e 

condições da legislação e consoante a jurisprudência do TCU. 

 

21. MEDIÇÃO, FATURAMENTO E PAGAMENTO DOS MATERIAIS 

21.1. As medições serão feitas sempre ao final da entrega das quantidades previstas em cada Ordem 

de Fornecimento;  

21.2. As medições serão feitas em planilha, que demonstre o tipo e data de material entregue, bem 

como a quantidade e valor medidos, através do somatório da(s) nota(s) fiscal(is) e juntamente com 

os tíquetes de entrada de material, na ocasião e os totais acumulados sempre à unidade dos produtos 

fornecidos será medida em TONELADA(S); 

21.3. As medições dos serviços serão elaboradas pelo fiscal do contrato a cada período mensal;  

21.4. A fatura será emitida com estrita observância à medição efetuada; 

21.5. O pagamento da fatura será feito em até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação desta junto à contratante, 

via protocolo; 

21.6. O pagamento mensal fica condicionado à apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade fiscal - 

em validade na data da apresentação - que deverão ser juntados à fatura; 

 

22. ALTERAÇÕES AO CONTRATO 

22.1. O contrato poderá ser alterado em suas cláusulas, mediante justificativa fundamentada e 

aprovada pela autoridade competente, exceto cláusulas em que haja impedimentos legais e as 

expressamente vedadas no contrato; 

22.2. No caso de acréscimo ou supressão do valor contratado, por ato unilateral da contratante, para 

reduzir ou acrescentar quantidades de materiais, este percentual não excederá 25% do valor inicial; 

22.3. As supressões poderão exceder o limite de 25% do valor contratado, por acordo entre as partes.  

 

23. BASE DE PREÇOS UTILIZADA NO ORÇAMENTO 
Para compor o orçamento deste termo de referência, salienta-se que o SICRO e o SINAP não fornecem preços 

para estes tipos de materiais, assim como os principais portais governamentais preços regionalizados sem a opção de 

frete, desta forma foram realizadas diversas solicitações de cotações de preço a nível nacional, no período do dia 

24/10/2019 ao 08/11/2019, no intuito de obter informações pertinentes aos custos dos materiais objeto deste pleito, e 

com isso melhor subsidiar a elaboração do orçamento base. Seguem abaixo as empresas solicitadas: 

CBAA – COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO – 31/10/2011; 

EMAM ASFALTO – 28/10/2019; 

Neste sentido, foram encaminhados e-mails para nove empresas, solicitando cotação de preços, com as 

referidas quantidades demandadas pela direção do DEPI/SETRAP, contudo apenas as duas empresas supramencionadas 

atenderam a solicitação. Seguem em anexo (anexo 04) os documentos comprobatórios. 
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24. DA FISCALIZAÇAO 

24.1.Todos os materiais constantes neste Termo de Referencia serão fiscalizados por servidor ou comissão de servidores 

da CONTRATANTE, doravante denominados de Fiscalização, que terão autoridade para exercer, em seu nome, toda e 

qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual. 

 

24.2. À Fiscalização compete, entre outras atribuições: 

I – solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento deste contrato; 

II – acompanhar a execução contratual, atestar mensalmente seu recebimento e indicar a ocorrência de indisponibilidade 

dos materiais contratados; 

III – ordenar à CONTRATADA retirar todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações. 

 

 

25. TIPO DE CUSTO UNITÁRIO SOLICITADO NA COTAÇÃO 

Para as cotações de preço deste Termo de referência, utilizou-se a modalidade de preço tipo CIF (“cost, 

insuranceandfreight”), pois inclui a mercadoria os custos de seguro e frete. Esta modalidade tradicionalmente conhecida 

como preço “posto hora”. Desta forma ao orçamento não será necessário adicionar nenhuma parcela que implique 

aumento (custos de transporte médio- DMT) ao preço dado pelo vendedor. 

 

26. FORMA DE CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS  

26.1. A forma de apresentação da Proposta de preços estará definida em edital. Não havendo  

Disposição contrária poderá ser construída conforme layout do ANEXO 02; 

26.2. Todos os preços unitários estipulados no orçamento podem variar para valores menores, visto que os preços 

unitários definidos no orçamento-base do ANEXO 02 são máximos; 

26.3. Exigível apresentação de Cronograma Físico-Financeiro, à exemplo do ANEXO 03 deste Termo;  

 

Macapá - AP,  16 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
Proposta / Planilha de Formação de Preço deverá ser elaborada em conformidade com as 

especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência. 

________________________________ 
Engº Thiago dos Santos Damasceno 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 

________________________________ 
Engº Ruy Guilherme Smith Neves 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 

________________________________ 
Engº José Alfredo Brito Botelho 

Analista de Infraestrutura/SETRAP 
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A licitante deverá informar as principais características dos materiais na Descrição Detalhada do 

Objeto Ofertado em campo apropriado no sistema. Além da descrição detalhada deverá conter 

também a MARCA, FABRICANTE, GARANTIA para melhor análise pelo setor competente e 

posterior aceitação; 

ITEM MATERIAL UNIDADE QUANT. VALOR 
UNITARIODO 
ITEM (R$) 

VALOR 
TOTALDO 
ITEM (R$) 

01 CAP 50/70 
T 2.300   

02 CM-30 
T 350   

03 RR-2c 
T 250   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ XXXXXX XXXX 
 
VALOR TOTALDA PROPOSTA– R$ XXXXXXXX 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Deverá constar, obrigatoriamente, da Proposta de Preços: 

VALIDADE DA PROPOSTA: será de 60 (SESSENTA) dias contados a partir da data de 

encerramento da etapa de lances e apresentação dos envelopes; 

VALOR UNITÁRIO: em ALGARISMOS para o último lance cotado; 

VALOR TOTAL: em ALGARISMOS 

VALOR GLOBAL: em ALGARISMO e por extenso; 

GARANTIA: informar garantia mínima 

DECLARAÇÃO: Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusos todas as taxas, 

impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos Materiais 

pelo DEPI/SETRAP. 

Local, data 
 

 
Representante legal 

 

 

 

 
 

ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP/MEI 
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______________ (nome da empresa), estabelecida na _________________ (rua; nº 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 ou Microempreendedor Individual - MEI, 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. 

 
 

 

Local e data. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO IV 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

_____________________________________________(empresa), CNPJ (CNPJ) nº. 

______________________, situada _____________________________, declara sob as penas 

da Lei que nãohá a superveniência de fatos impeditivos da habilitação no Pregão Eletrônico nº 

___/2020-SETRAP. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANEXO V 

 

 
D E C L A R A Ç Ã O 
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(Que não emprega menor de 18 anos) 
 

 

                              A Licitante.................................................., inscrita no CNPJ 

nº....................................., sediada no endereço............................................., 

Cidade........................................, CEP...................................., por representante legal e para fins 

do Pregão Eletrônico nº...........................( nº e ano) - CPL/SETRAP, DECLARA 

EXPRESSAMENTE QUE: 

 

                               Para os devidos fins e sob as penas da Lei, não possuir em seu quadro, 

profissionais menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou 

insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se 

contratados sob condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99). 

 

 

Local e data 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(representante legal) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
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M I N U T A 
 

CONTRATO Nº ________/2020 – SETRAP 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO DO AMAPÁ, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES – SETRAP E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXX, PARA OS FINS ABAIXO 
DECLARADOS. 

PREÂMBULO 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES  
 

Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como 
outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAP, 
CNPJ n. º 00.394.577/0001-25, Órgão da Administração Direta do Governo do Estado do Amapá, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representada pelo seu Secretário BENEDITO 
ARISVALDO SOUZA CONCEIÇÃO, brasileiro, RG. nº 504.654-AP, CPF nº 127.208.012-91, 
residente e domiciliado na Quinta Avenida, 148, Bairro Alvorada, Macapá-AP, e de outro lado, como 
CONTRATADA, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) nº XXXXXXXXXXXXX, com sede 
naXXXXXXXXX, sala XXXXXX, Centro, XXXXXXXXXX, CEP:XXXXXXXXX, neste ato representada pelo 
senhorXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXXXXXX e CPF (MF) 
nºXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXX, , XXXXXXXXX, resolvem de comum acordo e na 
melhor forma de direito celebrar o presente CONTRATO, do Pregão nº XXX/2019, Processo 
Administrativo nº 60000183/2019-SETRAP, Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/02, com o Decreto 
Federal n.º 3.555, de 08/08/00, com o Decreto Federal n.º 5.450, de 31/05/05, com a Lei 
Complementar n.º 123, de 14/12/06 e alterações, com o Decreto Federal n.º 6.204, de 05/09/07 e 
com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/93, Parecer Jurídico nº xxxxxxx/20xx, 
além das demais disposições legais aplicáveis, e ainda, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS:  
 
1.1. O presente contrato fundamenta-se nos dispositivos legais da Constituição Federal de 1988, 
da Constituição do Estado do Amapá de 1991, as Leis: 4.320/64, 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e no Edital de Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico nº XXX/2020 – 
CPL/SETRAP, autorizada no Processo Administrativo nº 6.0000183/2019 – SETRAP. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:  
 
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de produtos betuminosos (CAP-50/70, RR-2C 
e CM-30) utilizados nos serviços de pavimentação executados pelo DEPI/SETRAP/GEA no 
Estado do Amapá, conforme condições, especificações constantes no Projeto Básico. 

ITEM MATERIAL UNID. QUANT. VL.UNIT. VL.TOTAL 

1 CAP-50/70 T        2.300   

2 CM-30 T         350   

3 RR-2C T         250   

 
 
2. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA 
2.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data de sua celebração. 
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3. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 
3.1 O valor global do objeto do presente Contrato, corresponde a: R$ 
xxxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 
 
4. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP no exercício 
financeiro de 2020, e correrão à conta do Programa de Trabalho 1.21.101.26.782.0030.2083 – 
Execução dos Serviços de Recapeamento em Vias Urbanas executadas por Administração Direta 
e 1.21.101.26.782.0030.2085 – Execução dos serviços de Tapa Buraco em Rodovias Estaduais 
executadas por Administração Direta, Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; 
Fonte de Recurso 0.101 – Recursos de Transferência da União. 
 
5. CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 
 
5.1 O Local de entrega dos materiais, como regra, no pátio de estocagem do DEPI/SETRAP, 
localizado no distrito industrial de Santana, entroncamento Rod. AP-020 (Duca Serra/ Trevo do 
Mazagão). 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 
 
6.1 Os materiais serão entregues em conformidade com as quantidades, prazos e outras 
condições especificadas; 
6.2. A garantia a que se obriga a contratada abrange a substituição de material rejeitado pela 
fiscalização em até 07 (SETE) dias corridos, contados da data do recebimento da notificação; 
6.3. Os custos decorrentes da garantia serão inteiramente da contratada; 
6.4. A prestação da garantia somente será requerida através de notificação à contratada, emitida 
pelo fiscal do contrato, identificando os problemas a serem resolvidos. 
6.5. A não prestação da garantia enseja a retenção do valor do material rejeitado, sem prejuízo da 
multa prevista, até o saneamento do problema. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
 
7.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1.1. Exercer o acompanhamento do contrato em sua plenitude, através de fiscal formalmente 
nomeado; 
7.1.2. Emitir as Ordens de Fornecimento dos materiais, através da fiscalização; 
7.1.3. Manter o controle quantitativo e qualitativo dos materiais entregues, através da fiscalização; 
7.1.4. Solicitar junto à contratada, de forma escrita e fundamentada, o afastamento de qualquer 
agente que, direta ou indiretamente, esteja vinculado à mesma e apresente conduta incompatível 
com a boa-fé, a urbanidade, o decoro e a eficiência na entrega dos materiais; 
7.1.5. Efetuar, junto à contratada, comprovação da regularidade fiscal - exigível em todo o período 
do contrato; 
7.1.6. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
7.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao contrato, que venham a ser 
solicitados pela contratada; 
7.1.8. Promover as medições dos materiais entregues; 
7.1.9. Promover os pagamentos dos materiais entregues. 

7.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.2.1. Fornecer os materiais nas quantidades requeridas e nos padrões especificados;  
7.2.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, sem anuência da SETRAP, o fornecimento 
dos materiais objeto do contrato; 
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7.2.3. Indicar formalmente preposto para representá-la junto à Contratante, sendo este o 
responsável por adotar todas as medidas administrativas necessárias à boa consecução do objeto 
do contrato. 
7.2.4. Entregar os materiais solicitados no prazo acordado; 
7.2.5. Comunicar a SETRAP, por escrito, qualquer fato superveniente que venham a influir no 
cumprimento dos prazos, prestando as devidas justificativas, sob pena das sanções legais. 
7.2.6. Prestar ou requerer informações junto à fiscalização, relativas a qualquer questão que 
envolva obrigações contratuais; 
7.2.7. Executar o contrato usando da boa-fé, urbanidade, decoro e eficiência; 
7.2.8. Às próprias expensas, efetuar a troca de material entregue e considerado fora das 
especificações pela fiscalização, sob pena de sofrer as penalidades previstas; 
7.2.9. Apresentar à Contratante, na entrega das faturas, a comprovação de que mantém a mesma 
regularidade fiscal observada por ocasião da licitação que deu origem ao contrato; 
7.2.10. Arcar com o pagamento de impostos, taxas, transportes e demais encargos comerciais ou 
fiscais resultantes do fornecimento dos materiais; 
7.2.11. Responder civil e administrativamente pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, 
decorrente de omissão, imperícia ou negligência, na prestação dos serviços. A ausência da 
fiscalização não diminui a responsabilidade da prestadora de serviços. 

 
8. CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 
 
8.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se 
definidos no cronograma físico-financeiro, Anexo 3 do Termo de Referência.  
 
9 - CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

9.1 A fiscalização do Contrato será desempenhado por representantes da Administração especialmente 

designados na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA 

 
10.1 A garantia da execução do contrato será nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666/93, com validade 
durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, devendo ser 
renovada a cada prorrogação; 
10.2 A Contratada deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de 
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 
bancária, o valor da garantia deverá corresponder a 2,50% (dois virgula cinquenta por cento) do valor 
total do contrato. 
10.3 A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
10.3.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado e do não adimplemento das demais 
obrigações previstas em contrato; 
10.3.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 
10.3.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração da Contratante à Empresa;  
10.4 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 
no item acima, observada a legislação que rege a matéria; 
10.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em depósito bancário, em conta específica com 
correção monetária, em favor da Contratante; 
10.6 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2,50% (dois 
virgula cinquenta por cento); 
10.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos 
pagamentos devidos à Empresa, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a 
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título de garantia, a serem depositados junto a Conta Bancária especificada, com correção monetária, 
em favor da Contratante; 
10.8 O garantidor deverá declarar expressamente que tem plena ciência dos termos do edital e das 
cláusulas contratuais; 
10.9 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela 
Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Empresa; 
10.10 Será considerada extinta a Garantia: 
10.10.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Administração da Contratante, mediante Termo Circunstanciado, de que a Empresa cumpriu todas as 
Cláusulas do Instrumento Contratual; 
10.10.2 Com o término da vigência do contrato, observado o prazo previsto no item acima, que 
poderá, independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 
10.11 A Contratante não executará a Garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
10.11.1 Caso fortuito ou força maior; 
10.11.2 Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações 
contratuais; 
10.11.3 Descumprimento das obrigações pela Empresa decorrentes de atos ou fatos praticados 
pela Administração; 
10.11.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 
10.12 Para efeitos da execução da Garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 
comunicados pela Contratante à Empresa e/ou à Instituição Garantidora, no prazo de até 90 (noventa) 
dias após o término de vigência do contrato; 
10.13 A garantia deverá ser integralizada na mesma modalidade, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver redimensionamento do 
contrato ou repactuação de preços, de modo que corresponda a 2,50% (dois virgula cinquenta por 
cento) do valor atualizado do contrato; 
10.14 A perda da garantia em favor da Contratante, por inadimplemento das obrigações contratuais, 
dar-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem 
prejuízo das demais sanções previstas neste contrato. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RETENÇÕES 
11.1 No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos de acordo com a legislação vigente. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES APLICÁVEIS A CONTRATADA 
 
12.1. Pela inexecução do contrato, garantido o contraditório e a ampla defesa em regular 
procedimento administrativo, a contratante poderá aplicar as seguintes sanções:  
 12.1.1.ADVERTÊNCIA 
 A Advertência, sempre fundamentada e por escrito, endereçada à Contratada, será indicada 
nos seguintes casos: 
  a) Atraso na entrega de material; 
  b) Entrega de material fora das especificações; 
  c) Inobservância das regras de urbanidade e decoro por parte de agentes vinculados à 
Contratada; 
  d) Inobservância das obrigações contratuais; 
 12.1.2. MULTA 
Sem prejuízo de outras penalidades, a multa será aplicada nos seguintes casos e percentuais; 
a) Para os casos de atraso injustificado na entrega de material - multa equivalente a 5,0% sobre 
o valor do material não entregue; 
b) Pela falta ou atraso na prestação de garantia – multa equivalente a 10% sobre o valor do 
material objeto da notificação para a prestação de garantia; 
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c) Para as demais faltas às obrigações contratuais, multa de 0,0001% ao dia sobre o valor 
atualizado, após Notificação e vencimento do prazo desta sem que tenha havido a regularização 
da falha; 
d) Abandono ou desistência imotivada do contrato, após o início da execução contratual – 
caracterizando inexecução parcial - multa de 5,0% (cinco por cento) do saldo total remanescente 
do contrato; 
e) Inexecução total do contrato – multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
 12.1.3. SUSPENSÃO DE PARTICIPAR EM LICITAÇÕES E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR 
COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO MÁXIMO DE 2 ANOS. 
 12.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 87-IV DA LEI 8.666/93. 
 
13. CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA – DA ALTERAÇÃO 
 
13.1 Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Nº 8.666/1993, desde 
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO 
 
14.1 A rescisão deste Contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993 e 
demais condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1. A CONTRATADA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em decorrência de 
descumprimento de quaisquer das condições previstas neste instrumento. 
 
15.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução deste Contrato, conforme art. 71 da Lei nº 8.666/1993. 
15.3. O objeto do presente Contrato inclui salários, encargos, taxas, vantagens pecuniárias 
especiais inerentes à categoria profissional e demais obrigações trabalhistas. 
 
15.4. Na execução do presente Contrato, hão de serem observados os preceitos de direito público 
e os ditames da Lei Geral de Licitações, sendo aplicados supletivamente os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
15.5. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela Administração Superior do 
CONTRATANTE baseado na legislação vigente. 
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – VEDAÇÕES 
 
16.1 É vedado à CONTRATADA: 
16.2 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
16.3 Interromper a entrega dos equipamentos sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
 
17.1 Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/1993, o presente 
instrumento contratual será publicado no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado, na 
forma de extrato. 
 
18. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
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18.1 Fica eleito o foro da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer outro que seja 
invocável , para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato. 
 

E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes contraentes 
na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 

Macapá-AP, __ de __________ de 2020. 
 

 
 
 

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 
Secretário – SETRAP 

CONTRATANTE 
 

 
 
 

Empresa Contratada 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1.____________________________  
RG: 
2.____________________________  
RG: 
 
 
 
 
 

 

 


