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EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL
N° 062/2013/REPETIÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS
(Materiais de Consumo)

AVISO

Recomendamos aos licitantes a
leitura atenta às condições e
exigências expressas neste
edital
e
seus
anexos,
notadamente quanto ao Termo
de Referencia, objetivando uma
perfeita
participação
no
certame.

DÚVIDAS? (96) 3198-1652
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2013
DATA DE ABERTURA: 12/12/2013(QUINTA-feira)
HORÁRIO: 10:00 horas (Horário local Macapá-AP)
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de reuniões da Comissão Permanente
de Licitações, localizado no prédio da Procuradoria Geral de Justiça, sito à
Avenida Fab, 64, Centro, Macapá-AP, Cep 68.900-073.
Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da
abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no mesmo
local e horário, no primeiro dia útil de funcionamento do Ministério Público do
Estado do Amapá que se seguir.
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MP-AP, através de seu Pregoeiro, instituído
pela Portaria nº 0124/2013-GAB/PGJ de 01 de abril de 2013, de conformidade com o processo
nº 3005705/2013-MPAP, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade
de Pregão, do tipo menor preço POR ITEM, em conformidade com o que determina a Lei nº
10.520/2002, e do Decreto nº 3.555/2000, regulamentado pelo Decreto nº 7.892/2013, Lei
Complementar nº 123 de 14/12/2006 e demais normas pertinentes.
I – DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para futuras e eventuais Aquisições de Material de Consumo,
para atender ao Ministério Público do Estado do Amapá, conforme especificações e
quantidades constantes no termo de referência e anexos deste Edital, independentes
de transcrição.
1.2. Uma vez registrados os preços, a aquisição com os valores registrados poderá ser feita de
acordo com as necessidades e conveniências do Ministério Público do Estado do Amapá,
mediante convocação do adjudicatário para da Ata de Registro de Preços;
1.3. O Registro de Preços não se constitui em obrigação de aquisição de qualquer quantidade
registrada, facultando-se a realização de licitação especifica para a aquisição de qualquer
itens ou outro registro de preços;
1.4. Em igualdade de condições, fica assegurado ao licitante que tenha seu preço inicialmente
registrado o direito de preferência se a Administração decidir realizar licitação especifica
para a aquisição ou decidir adquirir de registro de preços posterior;

1.5. Para todos os efeitos serão válidas, dentro do prazo de vigência da ata de registro de
preços as comunicações enviadas através de ofício, com ou sem AR, fax ou endereço
eletrônico, sendo de sua inteira responsabilidade a atualização de seus dados para
comunicação.
II – DOS ANEXOS
2.1. São partes integrantes deste Edital:
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- Especificações(Termo de Referência) (Anexo I)
- Modelo da Proposta Comercial (Anexo II);
- Modelo de Declaração de empregador Pessoa Jurídica (Anexo III);
- Modelo de Declaração de condição de ME ou EPP. (Anexo IV);
- Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. (Anexo V)
- Modelo de Declaração de superveniência de fatos impeditivos. (Anexo VI);
- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo VII).
- Modelo de Declaração em face da Resolução nº 37 do CNMP(Anexo VIII);
- Modelo da Ata de Registro de Preços (Anexo IX);
III - CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade
compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas neste edital e seus
anexos;
3.2. As empresas que desejarem participar deste Pregão deverão no dia, hora e local
estabelecidos neste edital, proceder o credenciamento conforme o disposto no título III deste
Edital, entregar ao Pregoeiro os envelopes separados e lacrados, respectivamente, a
"PROPOSTA" e “DOCUMENTAÇÃO” contendo na parte externa o nº do edital e razão social
da empresa. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, a não ser como ouvintes.
3.2.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a este Pregão serão realizados no mesmo local e horário, no primeiro dia
útil de funcionamento do Ministério Público do Estado do Amapá que se seguir.
3.3. Não poderão participar os interessados que se encontrem com falência decretada, em
processo de recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação,
empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aqueles que tenham sido declarados
inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do
direito de licitar e contratar com o Ministério Público do Estado do Amapá.
3.4. Os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente
os requisitos de habilitação, como condição para a participação na presente licitação, conforme
disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. Ver modelo no Anexo V (A referida
declaração deverá ser apresentada juntamente com o documento de credenciamento
fora dos envelopes).
3.5. Para fins de cumprimento ao estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei complementar nº
123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar que cumprem as
exigências legais para usufruírem dos direitos previstos nessa Lei, conforme o modelo do
Anexo IV. Caso não efetuarem esta Declaração, não será permitido o usufruto dos direitos
previstos. (A referida declaração deverá ser apresentada juntamente com o documento de
credenciamento fora dos envelopes).
3.6. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Instrução Normativa
nº 02/2009 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (Modelo Anexo VII) deste Edital, assinada pelo
representante legal da empresa licitante, em separado (fora dos envelopes).
3.7. Antes da abertura dos envelopes nº 001 e havendo necessidade, o Pregoeiro poderá
solicitar aos representantes credenciados para o preenchimento das declarações
solicitadas (Anexo IV, V, VII e VIII).
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3.8. Havendo necessidade, e conforme a quantidade de representantes das empresas
interessadas no ato do credenciamento, o Pregoeiro poderá dar continuidade à sessão no
Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, localizado no mesmo endereço da sala da CPL.
IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes dos serviços serão custeadas de acordo com o previsto na Nota
de Empenho, no momento da expedição da ordem de serviço.
V – DA PUBLICIDADE
5.1. O Aviso deste Pregão será publicado no Mural de Avisos do MPAP e no Diário Oficial do
Estado do Amapá, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 5.450/2005, bem como,
por meio eletrônico, no site do Ministério Público do Estado do Amapá, no endereço:
www.mpap.mp.br, onde também será disponibilizada a íntegra deste instrumento convocatório.
VI – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
6.1. A impugnação ao ato convocatório poderá ser feita em até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para o recebimento das propostas, nos termos do Art. 12 caput, § 1º e 2º do Dec.
3.555 de 08/08/2000. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição. Quando acolhida a petição
contra este edital, será designada nova data para a realização deste Pregão, se houver
alteração no objeto ou que interfira diretamente no julgamento das propostas.
6.2. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser
comunicada ao Pregoeiro, logo após ter sido protocolizada no Serviço de Protocolo, situado no
andar térreo do prédio da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do
Amapá.
6.3. Qualquer modificação deste Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
VII – DO CREDENCIAMENTO
7.1. Nenhuma pessoa (física ou jurídica) mesmo que credenciada por processo legal poderá
representar mais de uma empresa nesta licitação;
7.2. Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
7.3. - O credenciamento é condição obrigatória para os licitantes que desejarem ofertar lances
neste Pregão (Art. 11, inc. IV do Decreto nº 3.555 de 08/08/2000). O representante legal da
licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase de
lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de
representar a licitante durante a sessão, ficando mantido o preço apresentado na sua proposta
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
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7.4. O credenciamento far-se-á através de procuração pública ou particular com firma
reconhecida que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Proponente. Em
sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em nome da empresa (a não
comprovação impedirá o credenciamento).

VIII - DA PROPOSTA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PREGÃO Nº 062/2013-MP-AP/REPETIÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE Nº CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 01

8.1. No envelope deverá conter a palavra "PROPOSTA", número deste Pregão e identificação
da empresa. A proposta deverá ser impressa e apresentada em papel, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, suas folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo seu representante
legal, nome do proponente, número do CNPJ da Empresa, endereço, número da conta
bancária, agência e nome do banco. Deverão constar da proposta:
a) Especificação do objeto na planilha, e demais dados conforme o modelo da proposta
(anexo II);
b) Preço unitário e total do(s) item(s) cotado(s), em moeda nacional;
c) Prazo de validade da proposta, que será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos,
contados da data da entrega dos envelopes.
8.1.1. Não será aceita a oferta de objeto com especificações inferiores das indicadas nos
Anexos deste Edital.
8.1.2. A proposta deverá constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer
outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.1.3. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma e/ou
multiplicação, desde que aceito pelo representante presente e registrado em Ata.
8.1.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à sessão de abertura dos envelopes “Proposta” com poderes para esse fim.
8.1.5. O licitante poderá apresentar “folders” do item dentro do envelope de proposta.
8.2. A simples participação neste certame implica em:
a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão, inclusive de que nos preços
contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: materiais, custos diretos
e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxas, fretes, transporte, mão de obra, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e Anexos;
b) que fornecerá o objeto desta licitação em total conformidade com as especificações do
Anexo I e II deste Edital;
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c) As quantidades a serem cotadas são as indicadas no modelo da proposta comercial (Anexo
II);
d) que no preço final do objeto proposto está incluso todos os impostos taxas e fretes, e que
também estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos;
e) que a garantia do objeto cotado será conforme o disposto no Termo de Referência, a partir
do recebimento definitivo, ou outra maior declarada na proposta;
f) que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data estipulada
para sua entrega, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta;
g) que o prazo de entrega será conforme o Termo de Referência anexo deste Edital;
h) que no caso de omissão na proposta, considerar-se-á que as suas especificações serão as
que constam do Anexo II e Termo de Referência, restando informar a marca e modelo sob
pena de desclassificação e que aceita todas as condições do Edital;
i) que a empresa vencedora deverá apresentar proposta atualizada de acordo com o valor do
lance final/negociação.

IX - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço POR ITEM, desde
que atendidas as especificações e regras constantes deste Pregão e considerando a proposta
mais vantajosa para a Administração conforme o disposto no Inciso I, §1º do Art. 45 da lei
8.666/93 subsidiária à lei 10.520/02.
9.2. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos
estabelecidos no Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em
desacordo.
9.3. Serão classificados pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas de menor
preço POR ITEM, em conformidade com o anexo I e II, e as propostas em valores sucessivos
e superiores até 10%, relativamente à de menor preço do(s) respectivo(s) item(s).
9.4. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nas condições definidas no item 9.3, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos. Os preços oferecidos devem estar compatíveis com os praticados no mercado.
9.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes sempre sobre o menor valor (lance),
a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais.
9.5.1. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada verbalmente
pelo Pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para
efeito de ordenação das propostas.
9.6. Será(ão) vencedora(s) aquela(s) que ofertar(em) o (s) menor(es) preço(s), sendo a
adjudicação realizada POR ITEM.
9.7. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este Pregão não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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9.8. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será
realizado sorteio, em ato público, exceto para previsto no subitem 9.9.
9.9. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte (art. 44. Lei complementar nº 123/2006).
9.10. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superior ao melhor preço.
9.11. Para efeito do disposto na condição anterior, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da
seguinte forma:
9.11.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, desde que a mais bem classificada não seja
ME ou EPP;
9.11.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese da condição 9.10, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.11.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido na condição 9.10, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.12. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento
dos lances, sob pena de preclusão.
9.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no art. 44 da Lei complementar
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.14. O disposto nos itens 9.10, 9.11, 9.12 e 9.13 anteriores somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
9.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente às penalidades constantes do Título XI, deste Edital.
9.16. Encerrada a etapa competitiva, as ofertas serão ordenadas nos termos deste Edital e
seus anexos, exclusivamente pelo critério de menor preço global. O pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido um melhor preço.
9.17. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, da primeira
classificada, definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
9.18. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo
licitante que a tiver formulado.
9.19. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será(ao) declarado(s) o(s)
vencedor(es).
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9.20. Se a oferta não for aceitável ou se não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto deste
Edital e seus Anexos, para o qual apresentou proposta.
9.21. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os licitantes presentes.
9.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada.
9.23. Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e
pelos representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua
guarda até nova sessão oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
9.24. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação"
não caberá desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão
de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
9.25. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da
proposta/documentação. Após a fase de lances, o Pregoeiro poderá solicitar novas planilhas
readequadas para análise da viabilidade da proposta.
9.26. A abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” serão realizadas sempre em
sessão pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da sessão, que deverá
obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes, e pelos membros da
equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com
relação às propostas ou à documentação.
9.27. Os envelopes “Documentação” não abertos ficarão à disposição das licitantes pelo
período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso,
denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pelo Pregoeiro.
9.28. O Ministério Público do Estado do Amapá reserva-se o direito de solicitar, a qualquer
tempo, amostras dos itens licitados, a fim de comprovar a efetiva compatibilidade com o objeto
especificado, sem ônus para o MPAP.
X - DA HABILITAÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
PREGÃO Nº 062/2013-MP-AP/REPETIÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE Nº CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 02
10.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, ou publicação em
órgão da imprensa oficial ou de cópias, desde que acompanhadas dos originais para
conferência pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
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10.2. O licitante deverá apresentar os seguintes documentos (dentro do envelope
DOCUMENTAÇÃO) para habilitar-se na presente licitação:
10.2.1. Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditivo
da habilitação (exigida apenas em caso positivo). Modelo no Anexo VI.
10.2.3. Documentos:
a) Relativos à Habilitação Jurídica:
a.1) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou
a.2) 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; ou
a.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício; e
a.4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; e
a.5) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99) (modelo no
Anexo III).
b) Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
b.1) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b.2) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal(no caso da Municipal, apresentar apenas a Certidão Negativa de Débitos do
Departamento de Tributação e Arrecadação) do domicílio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
b.2.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
fornecida pelas Secretaria da Receita Federal (SRF) ou Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
b.3) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento
dos encargos sociais instituídos por lei.
b.4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – prova de inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943 (conforme Lei Federal n.º 12.440, de 7 de julho
de 2011).
c) Relativa à Qualificação Técnica:
c.1) Um ou mais atestados de capacidade técnica expedido por pessoa
jurídica público ou privado, que comprove(m) a execução bem sucedida de fornecimento dos
materiais com características semelhantes, quantidades e prazos ao objeto desta licitação,
indispensavelmente os relativos aos itens de maior relevância do objeto desta licitação;
c.1.1) O Pregoeiro, poderá realizar diligência, a título de prova fiscal de
execução, para a confirmação da veracidade do atestado (ou declaração) apresentado (a), e
ainda poderá solicitar diligência às instalações da sede da empresa para subsidiar a segurança
na contratação;
d) Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
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d.1) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física.
10.3. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão
estar:
a) em nome da licitante, com número do CNPJ e, preferencialmente, com o
endereço respectivo.
b) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz; ou
c) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica que podem ser
apresentados em nome e CNPJ da matriz e/ou em nome e CNPJ da filial;
d) datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura
do Envelope nº 1(PROPOSTA), quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente
expedidor.
e) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos
de atestado de capacidade técnica, cuja validade é indeterminada.
10.4. A qualquer momento, o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
10.5. Não será permitida a participação de consórcio de empresas, qualquer que seja sua
forma de constituição.
10.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.
10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal(nos subitens b.1, b.2 e b.3), mesmo que esta apresente
alguma restrição.
10.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e
EPP, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério deste órgão, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
10.7.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 da Lei nº
8.666, de 21 de julho de 1993, sendo facultado à este órgão convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
XI – DAS PENALIDADES
11.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as
seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
a) advertência;
b) multa, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da comunicação
oficial, nas seguintes hipóteses:
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b.1 – 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por descumprimento
das obrigações estabelecidas do Contrato ou instrumento equivalente(Nota de Empenho) , até
o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou instrumento equivalente;
b.2 – 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato/instrumento equivalente, no caso de
inexecução total e 5% (cinco por cento) sobre o valor parcial do Contrato/instrumento
equivalente, no caso de inexecução parcial do objeto contratado.
c) impedimento de licitar e contratar com o Estado e descredenciamento do SICAF e CRC do
MPAP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, do licitante que não celebrar o contrato/instrumento
equivalente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
11.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, poderá ser descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à adjudicatária, acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado judicialmente.
11.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 11.1. poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à penalidade de multa da alínea “b”.
11.4. As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento administrativo
previsto na Lei 8.666/97, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 9.784/99.
11.5. Os recursos, quando da aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a” e ”b”, do
item 11.1 poderão ser interpostos no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar da intimação do
ato ou da lavratura da ata.
11.6. No caso das penalidades previstas no item 11.1, alínea “c” e “d”, caberá pedido de
reconsideração ao Exmª. Srª. Procuradora-Geral de Justiça, no prazo de 10 dias úteis a contar
da intimação do ato.
XII – DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor e na sessão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começa a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, nos termos do art. 4º,
inciso XVIII da Lei 10.520/2002. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante
durante a sessão quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando
o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. Se não
reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação
do procedimento.
12.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.3. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita
ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer.
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12.4. Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, praticante
do ato recorrido, que os comunicará às demais licitantes para impugná-lo ou não,
apresentando memoriais com suas contra-razões, também, no prazo de 03 (três) dias úteis.
12.5. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender
reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por
escrito, exclusivamente, e anexados ao recurso próprio.
12.6. A licitante deverá comunicar ao Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido
protocolado no Serviço de Protocolo, situado no edifício-sede do Ministério Público do Estado
do Amapá, Av. Fab, 64, Centro, Macapá.
12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da
CPL,
sito à Av. Fab, 64, Centro, Macapá-AP.
XIII - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
13.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço, com o fornecedor
primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo
preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.
13.2. O Gerente de Registro de Preços do MPAP, convocará formalmente o fornecedor,
informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço.
13.2.1. o prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo o Gerente do Registro de Preços.
13.3. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste
Edital e seus Anexos, o MPAP registrará o licitante seguinte, mantido a ordem de classificação.
13.4. Publicada na imprensa oficial o resumo da Ata de Registro de Preço terá efeito de
compromisso de fornecimento.
13.5. Até a efetiva assinatura da Ata de Registro de Preços e do Contrato, poderá ser
desclassificada a proposta da licitante vencedora, caso o MPAP venha a ter conhecimento de
fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.
XIV - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
14.1. Não será permitida adesões à Ata de Registro de Preços para órgãos não participantes
(“caronas”).
XV - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS E DAS
AQUISIÇÕES.
15.1. O Ministério Público do Estado do Amapá será o órgão responsável pelos atos de
controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação.
15.2. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do seu limite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preço, será indicado o segundo e, assim
sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo, quando o quantitativo
do pedido for superior à capacidade do licitante da vez.
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15.3. A convocação do Proponente pela MPAP, será formalizada e conterá o endereço e o
prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
15.4. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar o
pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de
Preço, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.
15.5. Quando comprovada a hipótese acima, o MPAP poderá indicar o próximo fornecedor ao
qual será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para
aplicação de penalidades.
15.6. É expressamente vedada a subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de rescisão
contratual, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
XVI - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
16.1. Deverão seguir todos os atos normativos vigentes;
16.2. Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata;
16.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
XVII - DA REVISÃO DE PREÇOS
17.1 - Os preços permanecerão, em regra, invariáveis pelo período de 06 (seis) meses, salvo
quando houver disciplinamento diverso, oriundo de legislação.
17.2 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado.
17.3 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado o MPAP convocará o fornecedor visando à negociação para
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. Frustrada a negociação, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido.
17.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o MPAP
poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento.
XVIII - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE
18.1. O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
18.1.1. A pedido, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
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b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
18.1.2. Por iniciativa do MPAP, quando:
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo
licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da
Ata de Registro de Preço;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas
na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes.
18.1.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o MPAP fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a nova ordem de
registro.
XIX - DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO DE PREÇO
19.1. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:
a) por decurso de prazo de vigência, 12 meses.
b) quando não restarem fornecedores registrados.
XX – DO RECEBIMENTO
20.1 - O prazo de entrega dos materiais obedecerá ao Termo de Referencia (anexo I) do Edital
e será de acordo com a proposta do fornecedor, contados da data do recebimento da Nota de
Empenho, sob pena de aplicação das sanções previstas neste Edital;
20.2 – Todo(s) o(s) item(ns) deverá(ao) possuir qualidade mínima que viabilize seu perfeito e
completo uso no Ministério Público do Amapá;
20.3 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos
e condições especificados no parágrafo 1º do artigo 57 da Lei Federal n. º 8.666/93, e a
solicitação dilatória, sempre por escrito, fundamentada e instruída com os documentos
necessários à comprovação das alegações, deverão ser recebidas contemporaneamente ao
fato que a ensejar.
XXI - DO PAGAMENTO
21.1. O pagamento será efetuado até o 10º dia útil, após a entrega dos objetos e depois da
protocolização da fatura/nota fiscal na unidade de protocolo do MPAP, após a mesma ser
conferida e atestada pelo setor responsável pelos materiais.
XXII – DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1 – O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses improrrogáveis, contados a partir
da assinatura da Ata de Registro.
XXIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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23.1. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada no todo ou em parte
por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
23.2. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme
previsto nos §§ 1º e 2º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
23.3. Se a licitante vencedora deixar de aceitar ou não retirar a Nota de Empenho dentro de 05
dias úteis contados da data de recebimento da notificação, e sem justificativa por escrito e
aceita pelo MPAP, restará caduco o seu direito de vencedora, sujeitando-se às penalidades
aludidas no Título XI deste Edital, e neste caso o objeto poderá ser negociado e adjudicado às
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
23.4. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da Licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativa ao presente Edital.
23.6. Transcorrido o prazo recursal e decidido os recursos eventualmente interpostos, será o
resultado da licitação submetido ao Diretor Geral para o procedimento de homologação.
23.7. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em
aceitação plena das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugnar os
seus termos o licitante que, tendo-o aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável,
apresentar falhas e irregularidades que o viciem.
23.8. O termo MPAP, constante neste Edital, corresponde a Ministério Público do Estado do
Amapá.
23.9. O contrato é também chamado de instrumento equivalente (Nota de Empenho).
23.10. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação do
instrumento convocatório.
23.11. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Ministério Público do Estado do Amapá ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a
ele, para orientar sua decisão, em qualquer fase deste Pregão;
23.12. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macapá - AP, para
dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato decorrente, com expressa renúncia
a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
23.13. No exame de aceitabilidade dos preços, serão desclassificadas, com base no artigo 48,
incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:
a) apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexequíveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto. Esta análise
será efetuada nos valores apresentados para cada item e para o valor global da proposta;
b) não atenderem às exigências contidas neste Pregão.
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23.14. Verificado que a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM atende às exigências fixadas
neste edital, quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora
do certame conforme o(s) item(s).
23.15. Somente o licitante vencedor deverá encaminhar ao Pregoeiro, no prazo de 24(vinte e
quatro) horas após o encerramento da sessão pública de realização do pregão, nova proposta
escrita contendo o original da proposta ajustada ao preço do lance vencedor ofertado, com os
devidos preços unitários e totais, juntamente com as planilhas de custo e formação de preços
se for ocaso, no endereço mencionado neste Edital, visando à adequação ao preço final, sob
pena de desclassificação no caso de descumprimento.
23.16. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público,
com a participação de todas as licitantes classificadas, observado os dispositivos legais
referentes a micro-empresa e empresa de pequeno porte.
23.17. Em caso de dúvida, a empresa interessada deverá contatar por escrito o Pregoeiro do
Ministério Público do Estado do Amapá, na Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público
do Estado do Amapá, sito a Av. FAB, 64 – Centro – Macapá/AP, pelo telefone/Fax (0xx96)
3198-1652 ou e-mail cpl@mp.ap.gov.br, no horário compreendido entre 8:00 às 14:00 horas,
preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para
recebimento dos envelopes, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.
23.18. Esta licitação poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenização
aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93.

Macapá-AP, 26 de novembro de 2013.

Marcos Ravel Magalhães de Abreu
PREGOEIRO/MPAP

