
GQVERIVO ©t~ E5TAQC~ 

EDITAL 

PREAMBULO 

1 

1.1.EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2020 /REGISTRO DE PREÇOS N.º 
006/2020 

1.2.PROCESSO N.º 01.01.018502.00003342.2020 

1.3. OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para futura contratação de empresas 
especializadas em locação de tendas para atender as necessidades das Feiras de Produtos 
Regionais e demais eventos apoiados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do 
Amazonas-ADS, em todo o estado do Amazonas. 

1.3.1.Os materiais a serem adquiridos através deste certame poderão ser entregues em todo 
o Estado do Amazonas, conforme disposição do subitem 2.1. do Termo de Referência. 

1.3.2.0 Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, representando as 
quantidades indicadas no Termo de Referência apenas uma estimativa da Administração. 

1.4. REGIME DE EXECUÇÃO: Contratação em conformidade com a demanda da Contratante. 

1.S.TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global Por Item. 

1.6.FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º 13.303 de 30 de junho de 2016, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal n.º 12.846 de 1º 
de agosto de 2013, Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Decreto Federal n.º 
9.488 de 30 de agosto de 2018, Lei Estadual n.º 4.730 de 27 de dezembro 2018, Decreto 
Estadual nº. 21.178 de 27 de setembro de 2000, Decreto Estadual nº. 28.182 de 18 de 
dezembro de 2008, Decreto Estadual n.º 40.674 de 14 de maio de 2019 e Decreto Estadual 
n.º 41.392 de 17 de outubro de 2019. 

1.7.DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E COMISSÃO: 0 certame será conduzido pela Comissão 
Interna de Licitação, designada através da Portaria n.º 007/2020-GAB-ADS, publicada no 
Diário Oficial do Estado do Amazonas em 22 de janeiro de 2020. 

1.8. SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL: 

DATA: 04/11/2020 
HORÁRIO: 09h (Horário Manaus). 
LOCAL: Comissão Interna de Licitação—CIL/ADS 
ENDEREÇO: Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460 -Conjunto Atílio Andreazza, Bloco 
G — 1º Andar —Bairro: Japiim—Manaus — AM. 
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Informação pelo sítio eletrônico: www.ads.am.~ov.br e endereço eletrônico: 
cil.ads2018@~mail.com.

Ocorrendo decretação de feriado ou ponto facultativo, ou ainda fato superveniente que 
impeça a realização do certame, na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local, salvo 
comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital 
e seus anexos. 

2.1.1. A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante 
dar-se-á na fase do Credenciamento; 

2.2. Nos termos do art. 38 da Lei Federal n.º 13.303/2016, estará impedida de participar de 
licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a 
empresa: 

a) Cujo administrador ou sócio detentor de mais de S% (cinco por cento) do capital 
social seja diretor ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista 
contratante; 

b) Suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista; 

c) Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade 
federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

d) Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

e) Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

f) Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

g) Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

~. 
h) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo 
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea; 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM-CEP 69077-730 Aqênr.la da t~srnvo€xirtx~nto 

~is~fee~Eàve4 ~ Amazanas 



AtONAS 3
GClVERNO C)4 ESTAD~? 

2.3. A empresa licitante se obriga, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, 

e com especial atenção as leis anticorrupção, Lei Federal nº.12.846 de 1º de agosto de 2013 

e Lei Estadual (Am) nº 4.730 de 27 de dezembro de 2018, e legislação brasileira contra a 

lavagem de dinheiro. 

2.4. É vedado ainda: 

a) A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à 
participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

b) A participação de licitante que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, 
com: dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista, empregado de 
empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação 
na área responsável pela licitação ou contratação, autoridade do ente público a que a 
empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada; 

c) A participação de empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha 
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública 
ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 
(seis) meses; 

2.S.Empresas em Recuperação Judicial poderão participar do certame, desde que 
demonstrem, na fase de habilitação, ter viabilidade económica (Decisão 1ª Turma do STJ, 
AREsp 309.867 e TCU, Acórdão 1201/2020-Plenário, Representação, Relator Ministro Vital 
do Rego); 

2.6. Caso seja constatada a ocorrência de quaisquer das situações referidas no item 2.2. ainda 
que posterior, a empresa licitante será desclassificada ficando esta e seus representantes 
sujeitos às penas legais cabíveis. 

3.FASES DO CERTAME 

3.1. PRIMEIRA FASE: ABERTURA DA SESSÁO 

3.1.1. Na data, horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão pública de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos representantes das 
empresas interessadas em participar do certame. 

3.2. SEGUNDA FASE: CREDENCIAMENTO 

3.2.1.Os representantes legais deverão fazer seu credenciamento no ato da abertura da 
sessão pública deste certame, devendo identificar-se, mediante apresentação de original e 
cópia do documento de identificação civil, facultada a apresentação de documento 
autenticado em cartório, para em seguida fazer a entrega dos envelopes, conforme subitens 
abaixo: 
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3.2.2.SÓCIO, PROPRIETÁRIO, DIRIGENTE OU ASSEMELHADO: deverá apresentar o Estatuto ou 
Contrato Social juntamente coma (s) alteração (ões) que comprovem sua capacidade de 
representação legal, com expressa previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção 
de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada 
cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. Referidos documentos 
deverão vir acompanhados de cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Cartão CNPJ). 

3.2.3.PR000RADOR: ocredenciamento deverá ser feito por meio de Instrumento Público ou 
Particular de Mandato (Anexo II), com firma reconhecida em cartório, outorgando 
expressamente poderes para formular ofertas e lances de preços, emitir declaração, receber 
intimação, interpor recurso e renunciar à sua interposição, assim como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do Licitante. Referido documento deverá vir 
acompanhado de cópia do do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (Cartão CNPJ). 

3.2.3.1.A procuração por instrumento particular deverá ser entregue juntamente com o 
Contrato Social e suas alterações, ou com o Estatuto Social e a ata de eleição da Diretoria em 
exercício, para se estabelecer a competência da outorga. 

3.2.4.A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere 
este item 3.2. não excluirão o Licitante do certame, mas impedirão o seu representante de 
se manifestar e responder pela empresa licitante, de formular propostas e lances verbais, 
interpor recursos e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame, salvo apresentar 
contrarrazões. 

3.2.5.0 representante legal ou procurador do Licitante poderá, a qualquer tempo, ser 
substituído por outro, desde que devidamente credenciado, devendo ser observada a 
restrição do subitem 3.2.6. 

3.2.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante legal e/ou procurador 
para mais de uma empresa licitante, para disputar o mesmo item. 

3.2.7.Ainda na fase de credenciamento, os representantes legais ou agentes credenciados 
deverão ainda, apresentar declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação, 
conforme modelo Anexo III, fora do envelope que contém os documentos para o 
credenciamento. 

3.2.8.Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar n.º 123/06 
combinado com os termos do Decreto Estadual nº 28.182/08, a microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar, alternativamente, nesta fase de credenciamento: 

a) Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
conforme modelo no Anexo IV, ou 

b) Documento de pesquisa de que é optante do Simples Nacional, obtido no portal da 
Receita Federal no endereço: www.receita.fazenda.~ov.br, ou 
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c) Qualquer outro registro de cadastro oficial. 

3.3. TERCEIRA FASE: ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

3.3.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, cada Licitante entregará 
ao Pregoeiro e seus auxiliares, na sessão pública os seguintes documentos: 

a) 01 (um) envelope contendo a Proposta de Preços (Envelope A); 

b) 01 (um) envelope contendo os documentos de habilitação (Envelope B) 

3.3.1.2.Os envelopes supracitados deverão ser não transparentes, fechados e indevassáveis, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além do nome 
empresarial e CNPJ da licitante, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE "A" -PROPOSTA DE PREçOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020—
CIL/ADS 
RAZÃO SOCIAL E IDENTIFICAçÃO DO 
LICITANTE 

ENVELOPE "B" - HABILITAçÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020—
CIL/ADS 
RAZÃO SOCIAL E IDENTIFICAçÃO DO 
LICITANTE 

3.3.2. Após a entrega dos envelopes, será efetuada sua imediata abertura e a análise da 
observância aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. 

3.3.3.Não será admitido o encaminhamento de propostas de preços ou documentação de 
habilitação via fax ou por outro meio eletrônico. 

3.3.4.Após o início da abertura dos envelopes não serão aceitas, juntada ou substituição de 
quaisquer documentos que alterem a substância da proposta; 

3.3.5.A entrega dos envelopes não conferirá aos Licitantes qualquer direito em face da 
licitação, observadas as prescrições da legislação específica. 

3.3.6. A Proposta de Preços deverá: 

3.3.6.1. Ser grafada em moeda corrente nacional, mericamente em seus itens individuais e 
numericamente e por extenso em seu valor total e apresentada em língua portuguesa, 
datilografada ou impressa por qualquer meio eletrônico em 1 (uma) via, em papel timbrado 
do Licitante, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo as especificações do objeto a 
que se refere esta licitação, devendo ainda ser numerada, datada e assinada na última folha 
e rubricada nas demais, por seu representante legal ou procurador, com poderes para o 
exercício da representação, na forma do item 3.2., fls.5 deste Edital.(Modelo ANEXO V) 
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3.3.6.2. Caso a proposta tenha sido assinada por outro representante da licitante, diferente 
daquele credenciado (item 3.2.), o representante credenciado deve apresentar a 
comprovação dos poderes do signatário da proposta. 

3.3.6.3. Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, e 
endereço eletrônico (e-mail), se houver, para contato. 

3.3.6.3.a. O licitante deve observar ao preencher a proposta de preços, os descritivos 
técnicos constantes do subitem 2.1. do Termo de Referência. 

3.3.6.4. Ter validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data de sua apresentação. 

3.3.6.5. 0 prazo para execução do contrato será de 12 (doze) meses a partir da contratação, 
conforme estipulado no Termo de Referência. 

3.3.6.6. 0 licitante deverá consignar o valor global da proposta, já considerados inclusos os 
tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto desta licitação e que influenciem na formação do preço da 
proposta. 

3.3.6.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos no preço, não sendo considerado 
pleito de acréscimos, a esse ou a qualquer título. 

3.3.6.8. Não serão aceitas propostas de preços que estejam em desacordo com Edital e 
Termo de Referência. 

3.4. Em caso de divergência entre os valores unitários e valores globais serão considerados 
os primeiros, estando autorizado o Pregoeiro a proceder os cálculos aritméticos para 
obtenção do valor global total, cujo resultado não poderá ser diferente (a maior) do preço já 
oferecido na proposta, sob pena de desclassificação. 

3.5. A proposta será firme e precisa, sem alternativas de preços, sendo vedada a utilização 
de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso ou subjetivo que possa, ainda que 
indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes ou induzir o julgamento a ter 
mais de um resultado. 

3.5.1. A proposta escrita, no que concerne ao objeto, condições de execução e prazo de 
validade da proposta, não será objeto de alteração. Apenas os preços cotados poderão ser 
revistos, para fins de oferta de lances. 

3.5.2. Juntamente com as propostas deverão ser anexadas toda e qualquer documentação 
atinente à aceitabilidade da proposta e as documentações porventura exigidas, sob pena de 
desclassificação. ~ ~~ 
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3.5.3. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

3.5.4. Serão aceitas propostas escritas apresentadas por representante não credenciado ou 
sem poderes para formular lances verbais, bem como propostas enviadas via postal, ficando 
impedidas, entretanto, de participação na fase de lances. 

3.6.Serão desclassificadas as propostas que: 

3.6.1. Contenham vícios insanáveis; 

3.6.2. Descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 

3.6.3. Apresentem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 
custos operacionais e/ou dos insuetos são coerentes com os de mercado, ocasião em que a 
licitante será convocada para demonstrar a exequibilidade do preço; 

3.6.4. Se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação por esta Agência; 

3.6.5. Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela empresa pública ou 
pela sociedade de economia mista; 

3.6.6. Apresentem desconformidade com outras exigências do instrumento convocatório, 
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e sem que 
se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes. 

3.6.7. A classificação das propostas será pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM 

4.QUARTA FASE: OFERTA DE LANCES VERBAIS 

4.1. Concluída a fase de classificação, o Pregoeiro dará início à etapa de oferecimento verbal 
de lances pelas licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores 
distintos e decrescentes. 

4.1.2. Serão classificados para a fase competitiva, pelo Pregoeiro, o proponente que 
apresentar a proposta aceitável de menor preço por item e os proponentes que 
apresentarem as propostas com valores até 1096 superior àquele. Se não houver pelo menos 
três ofertas (incluindo a licitante com o menor preço oferecido) de acordo com esta condição, 
serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3 (três). 

4.1.3. Aos proponentes classificados conforme subitem 4.1.2, será dada oportunidade para 
nova disputa, por meio de lances verbais, sucessivos, de valores distintos e decrescentes em 
relação à proposta de menor preço. 
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4.1.4. A desistência de apresentar lance, oralmente, quando convidado pelo pregoeiro, 
implicará exclusão do licitante da fase competitiva e a impossibilidade de vir a formular lances 
na rodada subsequente, salvo do que propôs o menor preço, se este não for superado pelas 
novas ofertas. 

4.1.5. 0 silêncio do representante da empresa ou não formulação do lance, após a terceira 
chamada do Pregoeiro, implica desistência de apresentá-lo. 

4.1.6. Os lances verbais não poderão ultrapassar o prazo de 5 (cinco) minutos para o item, 
prorrogáveis por mais 5 (cinco) minutos, mediante decisão motivada e registrada em ata a 
critério do pregoeiro. 

4.2. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes nesse Edital, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 

4.3. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de menor preço global por item. 

4.4.0 Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira 
classificada, decidindo motivadamente a respeito. Sendo aceitável a proposta, o Pregoeiro 
dará por encerrada a etapa competitiva e ordenará as ofertas. 

4.5. Encerrada a fase de lances e ordenadas as ofertas, se a proposta mais bem classificada 
não tiver sido ofertada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e houver proposta 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte até 5% (cinco por cento) 
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá, no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, apresentar uma 
última oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que, atendidas 
as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

b) Não sendo vencedora a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem 
classificada, na forma do subitem anterior, o Pregoeiro convocará as licitantes 
remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no subitem 3.2.8, 
fls.4, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

4.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.2.8., fls. 4, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

4.7.Na falta de apresentação da nova proposta, estendida essa situação a todos os licitantes 
que se enquadrem na condição prevista no subitem 3.2.8, fls.4, será mantida a proposta da 
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licitante melhor classificada de acordo com o preço inicialmente proposto, implicando na 
preclusão do direito de preferência de contratação; 

4.8.0 Pregoeiro poderá, na hipótese de dúvida no enquadramento, solicitar documentos que 
comprovem o enquadramento da licitante na categoria de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte. 

4.9.Caso a proposta do licitante detentor de menor lance não atenda as condições deste 
Edital, o Pregoeiro convocará o licitante que estiver na ordem de classificação conforme ata 
da sessão a ser realizada no dia 28/10/2020, às 09h, horário de Manaus. 

S.QUINTA FASE: VISITA TÉCNICA 

5.1.Encerrada a fase de lances verbais, os 3 (três) proponentes melhores classificados 
deverão indicar local para, a título de diligência, ser realizada VISITA TÉCNICA, por comissão 
instituída para tal mister, no prazo de 24 (vinte e quatro) após o término da sessão do 
respectivo processo licitatório, com vistas à averiguação das situações descritas no 
instrumento convocatório, sem ônus para esta Agência, e comprovar: 

a) qualidade -matéria prima, componentes, etc; 

b) durabilidade —resistência dos produtos e matéria prima; 

c) acabamento —esmero na fabricação, junção das peças, igualdade das medidas, pintura; 

5.2. Durante a VISITATÉCNICAtambém será realizada a ANÁLISE DE FICHAS TÉCNICAS, layout, 
prospecto, folder, catálogo, manual e/ou outros documentos que possuam todas as 
especificações técnicas detalhadas dos equipamentos, objeto deste pregão. 

5.3. Será rejeitada a FICHA TÉCNICA que: 

a) apresentar divergências em relação às especificações técnicas solicitadas; 

b) for de qualidade inferior em relação às especificações solicitadas e estiver 
desacompanhada de declaração do licitante de que entregará os produtos de acordo com as 
solicitadas no Termo de Referência; 

5.4. Após o cumprimento da referida diligência, haverá a reabertura da sessão no prazo de 
01 (um) dia útil após a realização da última diligência, para divulgação do resultado da 
inspeção técnica e prosseguimento do certame, com a abertura dos envelopes de 
habilitação. 

6.SEXTA FASE: ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 
~, 

6.1. 0 Envelope "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" deverá conter os seguintes documentos: ~/ 
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6.2. RELATIVOS ~ HABILITAÇÃOIURÍDiCA: 

6.2.a. Ato Consultivo: Estatuto, Requerimento de Empresário ou Contrato Social com suas 
Alterações ou consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, no caso de sociedade 

empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada: 

6.2.b. No caso de sociedade por ações, apresentar também os documentos de eleição dos 
atuais administradores; 

6.2.c. Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial, no caso de 
empresário individual; 

6.2.d. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de 
prova da indicação dos seus administradores, no caso de sociedade simples: 

6.2.e. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País; 
6.2.f. Os documentos indicados nos itens 6.2.a. a 6.2.d., fls.9, deverão estar acompanhados 
de todas as alterações ou da consolidação respectiva e deles deverá constar, entre os 
objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatível com o objeto 
deste Pregão. 

6.2.g. Os documentos relacionados nos itens 6.2.a. a 6.2.d, fls. 9, não precisarão constar do 
Envelope "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" se tiverem sido apresentados para o 
credenciamento. 

6.3.RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECON~MICO-FINANCEIRA _ 

6.3.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pela Central de Certidões do Tribunal de 
Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante, expedida até 90 (noventa) 
dias antes da sessão de abertura desta licitação. 

6.3.2. Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 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 encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta. 

6.3. 0 Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão ser apresentados em 
uma das seguintes formas: 

6.3.1. Inscritos no Livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e 
Encerramento; 
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6.3.2. Arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou órgão equivalente. 

6.3.3. Em relação à boa situação financeira, serão habilitadas as licitantes que apresentarem 
os seguintes indicadores: 

6.3.3.a Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1, resultante da aplicação da 
seguinte fórmula: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ILG =---------------------------------------------_— --- = 0 U > 1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

6.3.3.b Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou maior do que 1, resultante da ap►icação da 
seguinte fórmula: 

ATIVO TOTAL 
SG = ---------------------- = OU >1 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

6.3.4. Serão habilitadas as licitantes que apresentarem ILG menor do que 1, desde que 
atendam as demais exigências e comprovem possuir valor de património líquido igual ou 
superiora 10% do valor estimado para a contratação. 

6.3.5. 0 Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da 
"Certidão de Regularidade Profissional", vinculada ao contabilista que assina as peças 
contábeis, cuja validade deve abranger adata-limite para recebimento das propostas. 

6.3.6. Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-
base das demonstrações contábeis. 

6.3.7. A regularidade do profissional que assina as demonstrações contábeis poderá ser 
atestada, mediante a emissão da certidão de regularidade, por parte do Pregoeiro ou equipe 
de apoio, via internei, durante a sessão. 

6.4. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao 
ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 

6.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de sua atividade e compatível com o objeto 
do certame; ~~ 

~~; 
6.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União; 

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
Bloco G, Conj. Atílio Andreazza -Japiim 
Manaus-AM-CEP 69077-730 

ans 
Ac,~cF~ ç~ f3esernsa#vir+ta+xEcs 
Susterrtív~i da Attwzo~s 



12 

GüVERN{7~ DtJ ESTADO 

6.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos; 

6.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Municipais; 

6.4.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 

6.4.7. Esta certidão não é necessária se àquela apresentada em atenção à exigência do item 
6.4.3. já contemple as contribuições previdenciárias. 

6.4.8. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS; 

6.4.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

6.4.10. As certidões e certificado referidos nos itens 6.4.3. a 6.4.9. deverão ter validade na 
data da abertura da sessão pública deste pregão presencial, com a ressalva do disposto nos 
arts. 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006 (caput e parágrafos); 

6.4.11. A aceitação de certidões emitidas via internet ficará sujeita à confirmação de sua 
validade mediante consulta online pelo Pregoeiro ou equipe de apoio ao cadastro emissor 
respectivo, durante a sessão do certame. 

6.4.12. Caso a documentação de regularidade fiscal da (s) Microempresa (s) e/ou Empresas) 
de Pequeno Porte apresente alguma restrição, será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
podendo ser prorrogáveis por igual período a critério da administração pública, com 
fundamento no art. 43, § 1° da lei complementar 123/06, para comprovar a sua regularidade, 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado vencedor do 
certame. 

6.4.13. Salvo justificativa em contrário, desde que relativa à urgência na contratação ou ao 
tempo insuficiente para o empenho, o prazo do subitem 6.4.12., deverá ser prorrogado por 
igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

6.4.14. A prorrogação do prazo previsto no item 6.4.12., só poderá ser concedida se 

requerida antes do término do prazo de 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos pela 
Comissão Interna de Licitação — CIL- ADS. ~~.. 

~ ~~ 

6.4.15. A não-regularização da documentação implicará na decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 83 da Lei nº. 13.303/2016, sendo 
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facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
ou revogar a licitação. 

6.4.16. Para que seja concedido o prazo previsto no item 6.4.12., é necessária a apresentação 
de toda a documentação exigida neste Edital, inclusive as certidões com restrição. 

6.4.17. No momento do ato da adjudicação e homologação, e posteriormente da 
contratação, todas as Certidões Negativas de Débitos deverão estar válidas. 

6.5. RELATIVOS À CtUALIfICAÇÃO TÉCNICA: 

6.5.1. Atestado de Aptidão Técnica comprovando que a licitante executou serviços 
compatíveis em quantidade com o objeto licitado ou semelhante, devendo a comprovação 
ser feita por somatório de atestados para comprovar a sua efetiva execução, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a boa e regular prestação de 
serviços similares ao objeto do Edital e seus anexos, em condições compatíveis de 
quantidades e prazos, conforme modelo do Anexo VI deste Edital. 

6.5.1.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação 
técnica, considera (m)-se compatível (eis) o (s) atestado (s) que expressamente certifiquem) 
que o licitante já executou pelo menos 5086 das quantidades descritas na proposta de preços 
apresentada nesta licitação. 

6.5.1.2. 0 licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos julgar 
necessários para comprovar que já executou objeto semelhante ao da licitação, destacando-
se anecessidade desse (s) atestado (s) demonstrar (em) que o interessado forneceu 
anteriormente, pelo menos, 5096 da quantidade que está propondo neste certame. 

6.5.1.3. A exigência do quantitativo mínimo justifica-se pelo melhor atendimento da 
vantagem para a Administração Pública, levando em consideração que o certame se destina 
ao atendimento de todo o território do Estado do Amazonas, possuindo assim dimensões 
geográficas continentais, implicando dizer que se faz necessário que o licitante, nos 
parâmetros estabelecidos no presente instrumento convocatório, demonstre substancial 
qualificação técnica e exequibilidade do objeto. (Acórdão 737/2012-Plenário, Relator: 
Marcos Bemquerer). 

6.5.1.4. No caso de pessoa jurídica de direito público, o (s) atestado (s) deverá (ão) ser 
assinado (s) pelo titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão. 

6.5.1.5. Apresentação de Certidão de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo Conselho 
profissional competente, em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados, 
como forma de conferir autenticidade e veracidade das informações constantes nos 
atestados emitidos em nome das licitantes. (Acórdão 2326/2019-Plenário— Relator: Ministro 
Benjamin Zymler) 
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6.5.1.6. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, conforme com este 
Edital, tendo em vista as características do objeto, é motivo de inabilitação, mediante decisão 
motivada do Pregoeiro. 

6.6.OUTROS DOCUMENTOS 

6.6.1 A documentação de habilitação das empresas participantes, deve conter ainda: 

6.6.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal e nem utilizará, sob qualquer 

pretexto, empregados com idade inferior a 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

6.6.3. Declaração, sob as penas da Lei, de que os documentos e declarações apresentados 
são fiéis e verdadeiros. 

6.6.4. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, 
que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou 
suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência 
de fatos supervenientes. 

6.6.5. Declaração Anticorrupção (Modelo Anexo VII). 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITARÃO 

7.1. Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados em via original, 
facultada a empresa licitante apresentar os documentos autenticados em cartório, podendo 
a referida documentação ser entregue por qualquer processo de cópia, desde que 
devidamente autenticados por servidor desta ADS, à vista da apresentação do respectivo 
original, ou ainda por validação via internet, se for o caso, conforme previsto no artigo 3º da 
Lei 13.726 DE 8 DE OUTUBRO DE 2018. 

7.1.1. A autenticação da documentação, será efetuada durante a sessão do certame e nela 
deve constar a data da autenticação, a assinatura e a identificação do responsável pelo 
procedimento e a expressão "CONFERE COM 0 ORIGINAL" ou termo similar, sendo facultada 
a licitante apresentar a documentação autenticada em cartório. 

7.1.2. A documentação exigida, no que couber, poderá ser apresentada através de impresso 
original obtido via Internet, desde que seja possível a confirmação, também pela Internet, de 
sua autenticidade. 

7.2. Os documentos exigidos neste edital deverão estar com prazo de validade em vigor na 
data prevista para abertura dos envelopes de habilitação, ressalvada a situação prevista no 
(item 6.4.12.), f1s.12, deste edital. ~ ~. 

7.2.1. Eventuais documentos que não contenham expresso o prazo de validade, quando 
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cabível, deverão ser apresentados acompanhados de declaração do órgão emissor 
informando essa condição de validade indeterminada. 

7.2.2. Os documentos apresentados deverão estarem nome da licitante, com o n° do CNP e 
o endereço respectivo, observado o seguinte: 

7.2.3. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estarem nome da matriz; 

7.2.4. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estarem nome da filial; 

7.2.5. No caso dos itens 7.2.3. e 7.2.4., serão dispensados da filial aqueles documentos que, 
COMPROVADAMENTE, podem ou devem ser emitidos pela matriz, evite-versa; 

7.2.6.Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome e com o CNPJ 
da matriz e/ou da filial da empresa licitante. 

7.2.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o Proponente 
inabilitado. 

7.2.8. Se a licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente de menor preço, negociará com o seu autor e decidirá sobre a sua 
aceitabilidade. Em caso positivo, examinará os documentos de habilitação, e assim 
sucessivamente, até a seleção da proposta que atenda aos requisitos de habilitação. 

7.3. Constatado o atendimento das exigências editalícias, a licitante será declarada 
vencedora do certame, com indicação do valor unitário licitado e o valor global, e o Pregoeiro 
encerrará a sessão, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das 
propostas de preços reformuladas em consonância com os lances apresentados na fase de 
lances verbais, se for o caso. 

8. IMPUGNAÇÃO 00 ATO CONVOCATÓRIO 

8.1. A impugnação do edital em tela em virtude de irregularidade na aplicação da Lei n.º 
13.303/2016, deverá ser efetuado junto ao Protocolo Geral desta Agência de 
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
para a ocorrência do certame, em observância ao disposto no art. 87, § 1º da Lei Federal n.º 
13.303/2016. 

8.2. 0 Presidente da Comissão Interna de Licitação ou oVice-Presidente, na hipótese de 
impedimento legal ou afastamento do titular, deverá julgar e responder à impugnação em 
até 3 (três) dias úteis, conforme previsão do art. 87, § 1º da Lei supra. 

8.2.1. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
pregão até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
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8.2.2. Acolhida a impugnação ou determinadas as providências requeridas, será designada 
nova data para realização da sessão pública, exceto quando estas não afetarem a formulação 
das propostas. 

9. RECURSOS ADMLNISTRATIVOS 

9.1. Os recursos serão apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a habilitação e 
contemplarão, além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorrência do 
julgamento ou verificação de efetividade dos lances ou propostas, de acordo com disposição 
do §1º do art. 59 c/c incisos IV e V do art. 51, caput, da Lei n.º 13.303/2016. 

9.1.1. Os licitantes intimados a apresentar contrarrazões, deverão fazê-lo em prazo igual ao 
descrito no item 9.1, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

9.1.2. Na hipótese de ser vencedora uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com 
restrição em sua regularidade fiscal, o prazo para saneamento da inconsistência será o 
constante do item 9.1. 

9.1.3. Os recursos poderão ser interpostos no Protocolo Geral da Agência (endereço no 
preâmbulo) das 08h00 às 12h00 horas e das 13h00 às 17:00 horas, obedecendo aos prazos 
legais. 

9.1.4. Findo o prazo do item 9.1, o recurso será julgado pelo Presidente da Comissão Interna 
de Licitação da ADS, com base na Lei Federal n.º 13.303 de 30 de junho de 2016, aplicando-
se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho 
de 2002, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal n.º 12.846 de 
1º de agosto de 2013, Lei Federal n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018, Decreto Federal n.º 
9.488 de 30 de agosto de 2018, Leì Estadual n.º 4.730 de 27 de dezembro 2018, Decreto 
Estadual nº. 21.178 de 27 de setembro de 2000, Decreto Estadual nº. 28.182 de 18 de 
dezembro de 2008, Decreto Estadual n.º 40.674 de 14 de maio de 2019 e Decreto Estadual 
n.º 41.392 de 17 de outubro de 2019. 

9.1.5. Em caso de impedimento legal ou afastamento do Presidente, o recurso será julgado 
pelo Vice-Presidente da Comissão Interna de Licitação da ADS. 

9.1.6. 0 acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento, devendo a decisão mencioná-los expressamente, cabendo à autoridade 
designar dia, hora e lugar para repetição dos atos, se for o caso. 

9.1.7. 0 recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

8.1.8. A interposição de recurso administrativo com efeito suspensivo implica suspensão da 
fluência do prazo de validade das propostas. 
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8.1.9. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito ao recurso. 

9.1.10.0 não oferecimento de razões no prazo deste edital fará deserto o recurso. 

9.1.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
âmbito da Comissão Interna de Licitação, no endereço mencionado no preâmbulo deste 
Edital, em horário comercial. 

l0. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

10.1. Decididos os recursos ou concluído o processo sem eles, o Presidente da Comissão 
Interna de Licitação-CIL-ADS, adjudicará o objeto ao licitante vencedor e fará encaminhar o 
processo à autoridade competente para homologação do procedimento. 

10.1.1. Em caso de impedimento legal ou afastamento do Presidente, o certame poderá ser 
adjudicado pelo Vice-Presidente da Comissão Interna de Licitação, que encaminhará os autos 
à autoridade competente para homologação. 

10.2. Após a homologação do objeto deste certame, os envelopes poderão ser devolvidos 
aos licitantes, mediante requerimento por escrito protocolizado nesta Comissão. 

10.3.Os envelopes ficarão em poder da Comissão, devidamente rubricados por todos os 
licitantes presentes, pelo período de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação da 
homologação. Ultrapassado o período supra, será providenciada a destruição dos 
documentos. 

11. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1.Homologada alicitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços (Minuta no ANEXO 
VIII), documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura 
contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais 
classificados que aceitarem fornecer o material pelo preço do primeiro, obedecida a ordem 
de classificação e os quantitativos propostos. 

11.2.A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, convocará, no dia útil 
seguinte à publicação da homologação, os vencedores do certame para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para consecução do ato. 

11.2.1.0 prazo previsto no subitem 11.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo vencedor convocado, desde que ocorra 
motivo justificado e aceito por esta Empresa Pública. 

._ ~` 

11.3.No caso do vencedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas 
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neste instrumento convocatório, esta Empresa Pública registrará os demais vencedores, na 
ordem de classificação, mantido o preço do primeiro vencedor da licitação. 

12.USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

12.1.Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços: esta Agência, os participantes, se 
houver, e extraordinariamente, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 
participado do certame, cuja legislação de regência seja a Lei n.º 13.303/2016. 

12.1.2.A utilização dar-se-á mediante prévia consulta a este órgão gerenciador, cuja 
manifestação fica condicionada à demonstração pelo órgão consulente, de realização de 
estudo, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e economicidade para a 
Administração Pública da utilização da ata de registro de preços, respeitando-se, no que 
couber, as condições e regras estabelecidas no Decreto n.º 9.488/2018. 

12.1.3.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

12.1.4. 0 quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro 
de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. 

12.1.5. As aquisições por adesões à Ata de Registro de Preços de órgãos não participantes 
não poderão excedera 50% (cinquenta por cento) do quantitativo de cada item registrado 
na referida ata, cujo controle será efetuado por este órgão gerenciador. 

13.CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS_DO FORNECEDOR 

13.1.0 Fornecedor terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa, a 
requerimento quando: 

13.1.1. Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior; 

13.1.2. 0 seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do serviço. 

13.2. Por iniciativa desta Empresa Pública: r 
:X 

13.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
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13.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 

13.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

13.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

13.2.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes. 

13.2.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, esta Empresa Pública fará o 
devido apostilamento na Ata de Regïstro de Preços e informará aos licitantes vencedores a 
nova ordem de registro. 

14. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

14.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora será convocada 
para assinar o termo de contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 83, da Lei nº 13.303/2016. 

14.1.1. 0 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pelo Contratante; 

14.2.Antes da assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante vencedor 
durante a vigência contratual. 
14.3.Na hipótese da não assinatura do termo de contrato no prazo previsto no item anterior, 
fica facultado à Administração, a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o instrumento 
convocatório, observado o disposto no inciso I, § 2º do art. 75 da Lei n. º 13.303/2016; 

14.4.A Contratada deverá prestar os serviços de acordo com as especificações estabelecidas 
no Edital, Termo de Referência e anexos. 

14.5.Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do serviço e 
registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à Contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

_~—'` 
14.6.Não será admitida a subcontratação do objeto licitado, uma vez que a vedaçãó 
fundamenta-sena necessidade de padronização do objeto a ser licitado, de modo a preservar 
a qualidade técnica e de execução das Feiras de produtos Regionais e demais eventos 
apoiados por esta Empresa Pública, em todo o Estado do Amazonas. 
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14.7. A Contratada deverá apresentar, no momento da retirada da Nota de Empenho, o 
número da agência e o número da conta corrente do Banco, para efeito de pagamento. 

14.S.A vigência inicial da contratação é de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura 
do contrato, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses, desde que devidamente fundamentado. 

15.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Caberá a futura Contratada, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades 

constantes neste Termo de Referência; 

a) Apresentar, no ato da contratação, documentos comprobatórios concernentes a 

existência no quadro de pessoal de Responsável técnico registrado no CREA com ART 

(Anotação de Responsabilidade Técnica) de cargo e função nas modalidades Engenheiro Civil 

e Engenheiro Elétrico; 

b) Retirar o Pedido de Serviço e assinar o Termo de Contrato relativos ao objeto desta 

licitação; 

c) Iniciar a execução do objeto adjudicado, a partir do recebimento da Ordem de 

Fornecimento e assinatura do Termo de Contrato, conforme solicitação formal da ADS; 

d) Tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto desta licitação; 

e) Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

f) Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em 

observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela 

boa técnica; 

g) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, 

atendendo prontamente a quaisquer reclamações; 

h) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da ADS, no tocante à execução dos serviços; 

i) Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente à CONTRATANTE 

ou a sem bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou responsabilidade em razão 

da fiscalização ou do acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE; 

j) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais que encontrarem-se em 

desacordo com as especificações técnicas constantes do Termo de Referência; 
`~~ 

k) Arcar com o ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou 

prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
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judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas 

ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 

I) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas que antecede a 

data de entrega do material, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

m) Manter cadastro atualizado, durante o período de execução do contrato, telefone, fax e 
endereço eletrônico, devendo comunicar ao Departamento Administrativo e Financeiro da 
ADS qualquer alteração de dados; 

n) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda 
que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros. 

15.2.A Contratada não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como 

custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, 

domingos, feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional. 

16. OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE 

16.1.Caberá a ADS, sem prejuízo das demais disposições constantes neste Termo de 

Referência: 

a) Emitir a ordem de Serviço em favor da empresa vencedora da licitação e assinar o Termo 

de Contrato relativo ao objeto desta licitação; 

b) Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção das falhas 
eventualmente detectadas, ato a ser executado por servidor nomeado pela autoridade 
competente, para exercer a função de fiscal/gestor do contrato; 

c) Aplicar as penalidades por descumprimento das regras estabelecidas neste Termo de 
Referência e no Termo de Contrato; 

d) Permitir o acesso do pessoal da CONTRATADA, em tempo hábil, as informações 

eventualmente necessárias à execução do objeto; 

e) Efetivar a liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64; 

f) Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências previstas. 

16.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. ~ ,~ 
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17.PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

22 

17.1.Em observância as normas insculpidas na Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD), ficam cientes os participantes deste certame 

que é permitida a Administração Pública, o tratamento e uso compartilhado de dados 

necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas 

em contratos, convênios ou instrumentos congêneres ou correlatas ao objeto deste 

procedimento licitatório. 

17.2.0 tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no 

parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 

Informação deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na 

persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou 

cumpriras atribuições legais do serviço público, desde que: 

a) sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o 

tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão 

legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas 

atividades, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; 

b) seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados 

pessoais, nos termos do art. 39 da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais-LGPD) (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência 

17.3. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de 
concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão o mesmo 
tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta 
Lei. 

17.4.As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem 
operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo 
tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público. 

18.FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

18.1.Será designado comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega de bens, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

18.2.0 representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 
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19. DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS 
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19.1. 0 licitante que der causa a inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública 
ou a sociedade de economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado 
as seguintes sanções: 

19.1.2. advertência; 

19.1.3. multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

19.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a entidade sancionadora, por prazo não superiora 2 (dois) anos. 

19.1.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou 
cobrada judicialmente. 

19.1.6. As sanções previstas nos subitens 19.1.2. e 19.1.4. poderão ser aplicadas juntamente 
com o subitem 19.1.3, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser 
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

19.1.7. As sanções previstas no subitem 19.1.4. poderão também ser aplicadas às empresas 
ou aos profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

20.RE~~lRS~JS FJNAiVCEIRt3S ' 
20.1. Por se tratar de Registro de Preços não haverá a previsão de dotação orçamentária, em 
observância ao disposto no art. 7º, §2º da Lei Federal n.º 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. 

2o.c~NDIç+~Es ~ 1=~~r~A PA~A~nEr~Ta 
21.1.0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a 
partir da liquidação da despesa, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência 
e conta corrente indicados pelo contratado. 

21.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

21.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acom anhada da com rova ão d~ p p ç 
regularidade fiscal e trabalhista, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 
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21.4.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 

pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

21.5.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

21.6.Antes de empenho e liquidação da nota supracitada, será realizada consulta tanto aos 

sítios eletrônicos competentes, para fins de realização de validação das certidões 

apresentadas pela contratada, com vistas a verificação da manutenção das condições de 

habilitação exigidas no Termo de Referência. 

21.7.Constatado a existência de irregularidades, será providenciada a notificação da 

Contratada, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação 

ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

21.8.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto á 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 

para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos. 

21.9.Persistindo a irregularidade, acontratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando à 

contratada a ampla defesa. 

21.10.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

21.11.Será rescindindo o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 

motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante. 

21.12.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 
~ 

21.12.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006. Não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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22.~l~PC}Sl~~ES GfR~#S ' 
22.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

22.3. A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro ou autoridade superior para a entrega 
das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de 
informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a 
desclassificação da proposta. 

22.4. Ao Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável doAmazonas-ADS, compete 
anular este Pregão Presencial por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato 
superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

22.5. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé, mediante 
comprovação de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do 
contrato. 

22.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.7. Incorre em crime aquele que impedir, perturbar ou fraudar a real ização de qualquer 
ato do procedimento licitatório, sujeitando-se à pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, além de multa c/c. art. 41 da Lei 13.303/ 16. 

22.8. De todas as sessões públicas realizadas para esta licitação será lavrada ata 
circunstanciada dos trabalhos, onde serão registrados todos os fatos relevantes da sessão. 

22.9. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas expressamente na 
própria ata. 

22.10. Toda a documentação referente ao credenciamento, às propostas e à habilitação será 
rubricada pela Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelas Íicitantes presentes; 

22.11.0 comunicado de abertura de licitação será divulgado através de publicação no Diário 
Oficial do Estado do Amazonas, Jornal do Commercio e Site Institucional da ADS 
(www.ads.am.~ov.br);

22.12. Os demais atos pertinentes do certame, como republicações e retificações do edital, 
resultado da licitação, comunicados, suspensão, e outros serão formalizados através de 
publicação no portal da ADS (www.ads.am.~ov.br);

Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460 —
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22.13. Constituem anexos do Edital os documentos abaixo relacionados: 

Anexo I 

Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

Anexo V 

Anexo VI 

Anexo VII 

Anexo VII I 

Anexo IX 

Termo de Referência 

Modelo de Procuração/Credencial 

Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 

Modelo de Declaração de Qualificação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte 

Modelo de Proposta de Preços 

Modelo de Atestado de Aptidão Técnica 

Modelo de Declaração Anticorrupção —Lei Estadual n.º 4730/2018 

Minuta da Ata de Registro de Preços 

Minuta do Contrato 

22.14. Este Edital e seus anexos poderão ser examinados na sede desta Agência, sito à 
Avenida Carlos Drummond de Andrade, n.º 1.460 — Bloco G — 1º Andar —Conjunto Atílio 
Andreazza —Bairro: Japiim, sem ônus para o interessado. 

22.14.1.Caso haja interesse, poderão ser retirados no local supra, antes da realização desta 
licitação, mediante a restituição dos custos de reprodução, com pagamento através de 
depósito em conta corrente, Banco: Bradesco, Agência: 2164-4, Conta Corrente: 35360-4, da 
quantia de R$ 30,00 (trinta reais) — Para a retirada do edital, favor apresentar comprovante 
de depósito. 

22.15. Para dirimir as questões oriundas do presente Edital é competente o foro da cidade 
de Manaus, com exclusão expressa de qualquer outro. 

22.16. Qualquer divergência existente entre o Edital e o Termo de Referência, prevalecerá o 
disposto no Edital, com exceção das especificações técnicas do objeto a ser licitado. 

Manaus, 07 de outubro de 2020. 

TAHUANA YREN NERY JESUS RAMOS TORQUATO 
Vice-Presidente da CIL /ADS 
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