GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Tancredo Neves n° 1118, Bairro São Lazaro – Macapá-AP
Telefone: (96) 3212-6175

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2016 - CPL/LACEN.
Processo nº 17.000.113/2016 – LACEN.
1PREÂMBULO:
O Laboratório Central de Saúde Pública, por intermédio deste Pregoeira, designado pela Portaria nº
002/2016-LACEN, torna público, para conhecimento dos interessados, que na data e horário abaixo
indicados, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, tipo MENOR
VALOR POR LOTE, sob regime de execução indireta, em sessão pública virtual, por meio da
INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases,
que será regida pela Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, Decreto Estadual nº. 2.648 de 18/06/2007, pelos
Decretos nº. 5.450, de 31.05.2005, Decreto 5.504, de 05.08.2005. Portaria Interministerial nº 217 de
31.07.2006. Lei Complementar 123 de 16.12.2006, Lei Complementar Estadual 044 de 21/12/2007,
Decreto Estadual 2648 de 18/06/2007, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e cláusulas e
condições constantes deste Edital e seus anexos.
Inicio do Acolhimento das Propostas: 17/04/2017, às 08h00min (Horário de Brasília).
Término do Acolhimento das Propostas: 04/05/2017, às 08h30min (Horário de Brasília)
Abertura para Lances: 04/05/2017, As 09h00min (horário de Brasília)
2 - DO OBJETO:
2.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de Empresa para Fornecimento de
Combustível Automotivo, para os veículos automotores e motor gerador do Laboratório Central
de Saúde Pública do Estado do Amapá – LACEN/AP, conforme especificações e condições
constantes no Termo de Referência nos termos deste edital e de seus anexos;
2.2. A presente contratação se faz necessária por não haver, no LACEN contratação deste serviço.
2.3. Esta contratação visa atender a demanda dos serviços de combustíveis dos estabelecimentos
assistenciais e administrativas do LACEN, visando garantir um atendimento adequado a todas as
atividades desenvolvidas naquelas unidades, além de propiciar conforto e segurança dos profissionais da
saúde e pacientes.
III - DA PARTICIPAÇÃO
3.1. OS ITENS DESTA LICITAÇÃO SÃO DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, nos termos do art. 48 da Lei Complementar 123 de 14 de Dezembro
de 2006, subsidiariamente com as modificações da Lei Complementar 147/2014.
3.2. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
sistema “Licitaçoes-e”, provido pelo Banco do Brasil S/A, constante da página eletrônica
www.licitacoes-e.com.br.
3.2.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Banco do Brasil onde também deverão
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informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.
.
3.3 - Não poderão participar deste Pregão:
3.3.1. Empresa impedida de contratar com o LACEN, durando o prazo da sanção aplicada;
3.3.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
3.3.3. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado, durante o prazo da sanção aplicada;
3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.3.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata, fusão, cisão, ou
incorporação;
3.3.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômicos, assim entendidos aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum;
3.3.7. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
VI – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da dotação
orçamentária do LACEN.
V - DA PROPOSTA
5.1. O licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até data e
horário marcados para envio das propostas, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
5.2. O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global de cada lote, já
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
5.3. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do edital.
5.4. O licitante deverá declarar, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
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5.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em
campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos
benefícios previstos nessa lei.
5.6. As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às
sanções previstas neste edital.
5.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.7.1. Qualquer elemento que possa identificar o licitante acarretará a desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse edital.
5.7.2. Até a data e hora marcada para envio das propostas, o licitante poderá retirar ou substituir a
proposta anteriormente encaminhada.
5.8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.
5.9. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
5.10. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo
licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.11. A proposta de preços deverá ser formulada e enviada exclusivamente por meio do sistema eletrônico
www.licitações-e e caso haja arremate do lote enviar para comissão de licitação em nome do pregoeiro
responsável.
5.12. Se julgar necessário o licitante poderá encaminhar como anexo no campo “DOCUMENTOS” do
sistema www.licitacoes-e.com.br, planilha de formação de preços como nos anexos em edital, para cada
tipo de serviço, SEM A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA.
5.13. Para formular e encaminhar a proposta de preço, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, o licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além da especificação
e condições estabelecidas neste edital, o atendimento dos seguintes requisitos:
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5.13.1. Apresentar os preços de forma completa, computando todos os custos necessários para o
atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os materiais, tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, transporte, garantia
e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta.
5.13.2. A Administração não se vincula as disposições contidas em acordos e convenções coletivas que
não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.
5.14. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste edital.
5.15. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas
de preço ou qualquer outra condição não prevista no edital.
5.16. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.17. O licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de acrescer o
valor proposto ou desviar-se de obrigações previstas em legislação.
VI - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 5.450, de 2005), no site
www.licitacoes-e.com.br.
6.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de
seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450, de 2005).
6.3. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ, promotora da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art.3º, § 5º, do
Decreto nº 5.450, de 2005).
VII - DA ABERTURA DA SESSÃO
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e hora
indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
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7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, seja qual for o motivo.
VIII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. O Pregoeiro analisará as propostas, desclassificando aquelas que se mostrarem incompatíveis com o
objeto da licitação e os requisitos do edital ou que apresentem preços que sejam manifestadamente
inexeqüíveis.
8.2. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente
estas poderão participar da fase de lances, conforme disposto no art. 23, do Decreto nº 5.450/05.
8.3. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes
poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
IX - DA FORMULAÇÃO DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do horário e
valores consignados no registro de cada lance.
9.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.
9.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
9.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, mantendo-se em sigilo a
identificação do detentor do lance.
9.5. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for
considerado inexeqüível.
9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
9.7. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O Pregoeiro, quando
possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
9.8. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação do Pregoeiro aos licitantes.
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9.9. Para julgamento das propostas será adotado o critério do menor valor global estimado para o Lote.
(VALOR GLOBAL ANUAL).
X – DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação.
10.2. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida pela
administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho, devidamente justificado (Decreto Estadual nº 5016/2011, art. 4º, § 3º).
10.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993 e art. 7º da Lei
nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação.
XI – DA NEGOCIAÇÃO
11.1. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste edital.
11.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
11.2. O sistema disponibilizará campo próprio para mensagem do Pregoeiro cabendo aos licitantes
acompanhá-las, sendo possível, a partir deste momento, manifestação do licitante convocado pelo
Pregoeiro.
11.3. Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e valor estimado para a contratação.
XII–DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo de até 3
(três) horas após a convocação via sistema, para envio da planilha, por meio da opção “DOCUMENTOS”
no sistema licitações-e, em arquivo único, a proposta de preço adequada ao último lance.
12.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos:
12.2.2. Planilha com o quantitativo e os preços ofertados para os uniformes, conforme Anexo II;
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12.2.3. Planilhas de composição de custos e formação de preços das categorias, inclusive por turno,
envolvidas na contratação da prestação dos serviços.
12.2.3.1. O licitante que cotar a reserva técnica deve fazê-la fundamentadamente, isto é, justificando os
percentuais adotados em sua Planilha de Formação de Custos.
12.2.4. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas adotadas pelo licitante para
obtenção dos valores propostos para os encargos, benefícios, insumos e demais componentes da planilha
de composição de custos e formação de preços;
12.3. Os documentos remetidos por meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema licitacoes-e, poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
12.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados a
Comissão Permanente de Licitação do LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ,
Rua Tancredo Neves n° 1118, Bairro São Lazaro – Macapá-AP, no prazo de 03 (três) dias a partir do
encerramento do certame ou solicitação do pregoeiro, em 02 (dois) envelopes:
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ
AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2016 - LACEN (PREGOEIRO DIEGO LOBATO PINHEIRO).
ENVELOPE: 01 PROPOSTA
ENVELOPE: 02 DOCUMENTAÇÃO OU HABILITAÇÃO.
12.4. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta Seção,
será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
12.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado
com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
12.5.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do LACEN ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
12.5.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
12.5.3. Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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12.5.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio das planilhas de composição de preços quando o
preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos
valores estimados pela LACEN.
12.5.5. Não serão aceitas propostas com erro de cálculo na formação do preço unitário constante da
Planilha de Custos e Formação de Preços, cujo erro importe em acréscimo ou subtração do valor mensal
do serviço a ser transferido para proposta escrita;
12.5.6. Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de
mercado do objeto deste Pregão.
12.5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº
8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:
12.5.7.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade;
12.5.7.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
12.5.7.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;
12.5.7.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração ou com a
iniciativa privada;
12.5.7.5. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como atacadistas, lojas de
suprimentos e fabricantes;
12.5.7.6. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;
12.5.7.7. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de pesquisa;
12.5.7.8. Estudos setoriais;
12.5.7.9. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;
12.5.7.10. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o
proponente disponha para a prestação dos serviços;
12.5.7.11. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
12.6. Os licitantes deverão apresentar suas propostas obedecendo ao preço de mercado atual.
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12.7. O não atendimento da diligência no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo caracterizam hipótese de
desclassificação da proposta.
12.8. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais falhas
apontadas pelo Pregoeiro.
XIII - DA DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1. Não será exigida demonstração dos serviços ofertados.
XIV – DA HABILITAÇÃO
14.1. Iniciada a fase de habilitação, a licitante que tiver a menor proposta aceita pelo Pregoeiro, deverá
comprovar sua habilitação, enviado imediatamente no prazo de 03 (três) horas, via email para o endereço
eletrônico licitacao@lance.ap.gov.br, com posterior encaminhamento dos documentos pertinentes no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do encerramento do certame ou solicitação do Pregoeiro, a
documentação relativa à:
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV - regularidade fiscal e trabalhista;
V – declarações.
14.1.1 - Relativos à Habilitação Jurídica:
14.1.1.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa;
14.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
14.1.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;
14.1.1.4. 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.
14.1.1.5. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de
2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC, (Quando for o caso).
14.1.2 - Relativos à Qualificação Técnica:
14.1.2.1. Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprove já ter
fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos os prazos
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estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado devera ser fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado;
14.1.3 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
14.1.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
14.1.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2015), apresentados
na forma da lei, mencionando expressamente o número do livro Diário e das folhas em que se encontram
transcritos e o número do registro do livro na Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação
da proposta.
14.1.3.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) publicados em Diário Oficial ou;
b) publicados em jornal de grande circulação ou;
c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;
d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma
da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o
original do Diário, para confronto pela Comissão de Licitação e Cadastro, fica dispensada a inclusão na
documentação dos seus Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão;
14.1.3.4. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso;
14.1.3.5. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante;
14.1.3.6. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis:
14.1.3.6.1. Índice de Liquidez Geral
Liquidez Geral = ≥

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

1,0

14.1.3.6.2 – Índice de Solvência Geral
Solvência Geral = ≥

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

14.1.3.6.3. Índice de Liquidez Corrente

1,0
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Liquidez Corrente = ≥

Ativo Circulante
Passivo Circulante

1,0

14.1.3.6.4.Índice de Grau de Endividamento
Grau de Endividamentos = ≤

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

1,0

14.1.3.7. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao
balanço. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão ou a quem esta designar, reserva-se o
direito de efetuar os cálculos.
14.1.3.8. As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens 14.1.3.6.1 a 14.1.3.6.3 e >1 para o
subitem 14.1.3.6.4 deverão comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento das
obrigações contratuais, patrimônio líquido igual ou superiora 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratação, relativamente à data de apresentação da proposta, permitida a atualização para esta data
através de índices oficiais;
14.1.4. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
14.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
14.1.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes ESTADUAL e MUNICIPAL, relativo ao domicílio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
14.1.4.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Regularidade Relativa à Seguridade
Social, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
14.1.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
14.1.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela
Caixa Econômica Federal;
14.1.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011.
14.1.5. Declarações:
14.1.5.1. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos
impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado
pela Lei n° 9.648/98, instrução Normativa/MARE n° 5/95, na forma do item 5.4.2, conforme Anexo IX;
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14.1.5.2. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º,
XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº.
4.358, de 05/09/2002, conforme Anexo VII;
14.1.5.3. Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente de proposta, conforme Anexo
VIII deste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI nº 02/2009, de 16/09/2009,
publicado no DOU de 17/09/2009.
14.2. O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante no item 14.1.4 deste
Edital, enviada via e-mail, na forma do item 14.1 do Edital, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de
dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova,
para fins de habilitação.
14.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante.
14.4 - Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar Estadual nº 044, de 21/12/2007:
14.4.1. 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, mesmo que esta apresente alguma restrição.
14.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação.
14.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida pela
administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo
insuficiente para o empenho, devidamente justificado (Decreto Estadual nº 5016/2011, art. 4º, § 3º).
14.4.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21/06/1993 e art. 7º da Lei
nº 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação.
14.5. Se a proposta não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
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14.6. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, com
indicação do número de inscrição do CNPJ.
14.7. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
XV - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1. Declarado vencedor, será concedido prazo de 01 (uma) hora, durante o qual qualquer licitante
poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
15.1.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto o licitante
vencedor.
15.1.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
15.1.3. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso por meio da
opção “DOCUMENTOS” do sistema eletrônico no prazo de 03 (três) dias contados da data que postou sua
intenção recursal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também
via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
15.2. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o
licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da fase de lances.
15.3. As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados
pela autoridade competente.
15.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.5. Não serão conhecidas as razões e contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas.
XVI – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recursos, hipótese em
que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
16.2. A homologação deste Pregão compete ao Diretor-Presidente do LABORATÓRIO CENTRAL DE
SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ.
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado POR LOTE ao licitante vencedor.
XVII - DO CONTRATO
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17.1. O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ firmará contrato com o licitante
vencedor, conforme previsto no disposto do art. 57 da Lei nº 8.666/93, que terá duração pelo período de
12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente contrato, e poderá ser prorrogado por igual período,
caso haja vantajosidade para administração pública.
17.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor que
tenham servido de base a presente licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.
17.3. O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO AMAPÁ convocará oficialmente o Licitante
Vencedor, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para
assinar o Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art.
81 da Lei nº 8.666/93.
17.4. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se o Licitante Vencedor mantém as condições
de habilitação.
17.5. Quando o licitante convocado não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, será
convocado outro licitante para assinar o Contrato, após negociações e verificação da adequação da
proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.
17.6. DO REAJUSTE
17.6.1. As tarifas serão reajustadas de acordo com a variação registrada pela ANP, observando-se
sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses, considerados a partir da assinatura do contrato ou dos
reajustes concedidos.
17.6.2. Na hipótese da ANP determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, a CONTRATADA
deverá repassar a CONTRATANTE as tarifas reduzidas.
17.6.3. Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de documento
expedido pela CONTRATADA.
XVIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADADA
18.1 São de exclusiva conta e responsabilidade da contratada, além das previstas em lei e nas normas
aplicáveis, as obrigações que se seguem.
18.2 Obrigações Gerais.
18.2.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços de Fornecimento de Combustíveis, nos termos da
legislação vigente e exigências contidas no Termo de Referência, observadas as especificações, normas
e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus
empregados e prepostos, as normas da Contratante;
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18.2.2. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Contratante;
18.2.3 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem assim zelar
pela integridade da comunicação;
18.3 Além das responsabilidades resultantes da Lei n° 8.666/93, e suas alterações, da Lei n° 9.472/97, e
do respectivo contrato, responsabilizar- se ainda, pelo cumprimento das normas legais, regulamentos e
normas federais, estaduais e municipais e normas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo ANP, inclusive quanto às oferecidas na sua proposta de preços, CONTRATADA deverá:
18.3.1.
Cumprir fielmente as obrigações definidas no Termo de Referência, de forma que os
serviços sejam executados de acordo com as exigências e prazos nele contidas;
18.3.2 Prestar todos os esclarecimentos solicitados e atender as reclamações formuladas;
18.3.3.
Indicar um responsável pelos serviços e pelo gerenciamento do contrato, com poderes para
resolver todos e quaisquer problemas oriundos da sua execução;
18.3.4.
Comunicar à Contratante, por escrito, qualquer anormalidade na prestação dos serviços e
prestar os esclarecimentos necessários;
18.3.5.
Acatar todas as orientações do setor competente da Contratante sujeitando-se a mais
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas;
18.3.6.
Não transferir a outrem os serviços contratados, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa anuência da Contratante, devendo, neste caso assumir total responsabilidade da Contratada;
18.3.7.
Manter, durante toda a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório;
18.4. Poderá ser admitida a fusão, cisão ou incorporação da Contratada, devendo a mesma comunicar à
Contratante no imediato momento da realização de qualquer uma das práticas mencionadas neste item.
18.5. A Contratada deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao
recolhimento dos impostos federais, estaduais e municipais, inclusive o ISSQN, durante toda a execução
do objeto, as quais são de natureza Sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer
natureza.
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18.6 Em havendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer
uma destas operações, como pressuposto para a continuidade do contrato, ficará condicionada à análise,
por esta administração contratante, do procedimento realizado e da documentação da nova empresa,
considerando todas as normas aqui estabelecidas como parâmetros de aceitação, tendo em vista a
eliminação dos riscos de insucesso na execução do objeto contratado.
18.7 A licitante vencedora, deverá fornecer o objeto licitado no prazo de até 30 (trinta) dias após
homologação e assinatura do contrato.
18.8 Não será aceito na entrega do objeto quantidade e qualidade com descrição diferente daquela
constante na proposta vencedora.
18.9 Verificada a adequada prestação do serviço em conformidade com objeto licitado, ao LACEN,
através dos Técnicos da empresa vencedora do certame, e emitirá Termo de Recebimento.
18.10 A garantia da disponibilidade mínima contratada deverá ser de 99% do mês, 24 (vinte e quatro)
horas do dia e 07 (sete) dias da semana;
18.11 Caso seja necessária alguma obra civil de infraestrutura no ambiente da Contratante para a
instalação do meio físico necessário à interligação, esta correrá por conta da empresa Contratada,
devendo ser fornecido o projeto detalhado para aceite por parte do LACEN. Para a realização de
quaisquer obras, os padrões arquitetônicos previamente encontrados nas instalações deverão ser
mantidos.
18.12 A prestação do serviço compreende a disponibilização, instalação, ativação e configuração do(s)
equipamento(s) que compõem o acesso, e outros que possibilitem a utilização do serviço objeto da
presente contratação.
18.14 Em caso de alteração de endereço na prestação dos serviços, a Contratada deverá adotar todas as
providências necessárias à implementação da mudança, de forma que o prazo máximo para interrupção
seja de 4 (quatro) horas.
XIX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 A Contratante deverá nomear um fiscal para atestar a aceitação dos serviços;
19.2 Efetuar o pagamento à Contratada mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente
discriminada e atestada pelo setor próprio, por meio de crédito em conta corrente bancária;
19.3 Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste Termo;
19.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
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19.5 Proporcionar à Contratada as condições para que possa fornecer os serviços dentro das normas
estabelecidas;
19.6 Controlar as ligações realizadas e documentar as ocorrências havidas;
19.7 Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação do valor vigente das tarifas na data da
emissão das contas telefônica;
19.8 A Contratada deverá disponibilizar toda a infraestrutura de telecomunicações (equipamentos e
insumos) necessária ao pleno funcionamento dos serviços contratados, sem custo adicional ao
Contratante.
XX - DO PAGAMENTO
20.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da
Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a execução dos serviços neste Laboratório
Central de Saúde Pública, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo, 2
(duas) vias, de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou
comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que
não ocorra fator impeditivo provocado pelo Contratado.
20.2. A execução dos serviços será realizada conforme estipulado no Termo de Referência (ANEXO I).
20.3. A Administração não aceitará serviços realizados em desacordo com este Edital e seu Anexo I
(Termo de Referência), sem prejuízo da aplicação das sanções previstas em lei.
20.4. Nenhum pagamento será efetuado ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.
20.5. O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade do licitante vencedor junto a
Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS e da Fazenda estadual, exigidas na fase de habilitação
do certame licitatório deste Edital.
20.6. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela
CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela,
será mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde: EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela a ser paga; e
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644,
assim apurado:
TX = Percentual da taxa anual = 6%
20.7. Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a CONTRATADA
deverá comprovar perante a CONTRATANTE por meio das respectivas certidões, que se encontra
adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;
20.8. A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em
apresentá-los é causa de rescisão do contrato.
XXI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1- Sanções relativas à licitação:
21.1.1. A EMPRESA CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa,
não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa.
21.1.2. Além da penalidade prevista acima, a CONTRATADA ficará sujeita a multas na fase de licitação,
sobre o valor estimado mensal do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias após
notificação, nos seguintes termos:
a) Multa compensatória de 10% (dez por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele que se
comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a documentação exigida no edital; não assinar o
Contrato, ou deixar de retirar o instrumento equivalente; e não mantiver a proposta; atrasos injustificados
na execução do Contrato.
b) Multa compensatória de 15% (quinze por cento) por cada uma das infrações a seguir: aquele que fizer
declaração falsa; apresentar documentação falsa; ou cometer fraude fiscal.
20.2 - Sanções relativas ao Contrato:
20.2.1. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades:
20.2.1.1. Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do Banco do Brasil S/A, por meio de
Documento a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE, no prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação:
a) 0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a
incidência de 15 dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total
da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
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b) 20% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao
previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
c) 30% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) As multas por execução contratual imperfeita terão a seguinte gradação:
20.2.1.2. Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, no caso de
falha ou fraude na execução do Contrato, ou cometimento de fraude fiscal.
20.3. No processo de aplicação de penalidades são assegurados o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
20.4. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a
que a CONTRATADA fizer jus ou descontado da garantia prestada. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente e
judicialmente.
20.5. Se a CONTRATADA vencedora não comprovar as condições de habilitação no ato da contratação,
não apresentar a documentação exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se injustificadamente em
firmar o instrumento de contrato em até 5 (cinco) dias úteis da convocação, poderá ser convocado outra
CONTRATADA, sucessivamente desde que respeitada a ordem de classificação da licitação para, após
comprovados os requisitos habilitatórias e feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.
XXI – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
21.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente edital até 02 (dois) dias úteis antes da
data fixada para a abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço
eletrônico licitacao@lacen.ap.gov.br,cabendo ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidir sobre
a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
21.2. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o represente: nome e
endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu representante, formulação do
pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.
21.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, exclusivamente por meio eletrônico, via
internet, para o endereço licitacao@lacen.ap.gov.br.
21.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no edital até o segundo dia útil que anteceder a data de
realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
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21.5. Acolhida à impugnação contra este edital serão designadas nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
21.6. Os avisos, as impugnações, os pedidos de esclarecimentos e respectivos posicionamentos serão
disponibilizados no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br por meio do link de mensagem do
sistema eletrônico, correspondente a este Edital.
XXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da Administração, sem
comprometimento da segurança da contratação.
22.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta durante a
realização da sessão pública deste Pregão.
22.3. A quantidade de lotes adjudicados às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deve se
condizente com valor global, real capacidade orçamentária de arcar com os custos da contratação, sob
pena de desclassificação.
22.4. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de homologadas pelo
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA.
22.5. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
22.6. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
22.7. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no LACEN,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
22.9. O Ordenador de Despesas do LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA poderá revogar o
presente certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente, decorrente de fato superveniente,
mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo
por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e
alterações.
22.9.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
22.9.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do Contrato.
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22.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão,
este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
22.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
22.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação constante do
preâmbulo deste Edital.
XXIII – DOS ANEXOS
23.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Termo de Referencia
ANEXO II – Modelo de Proposta escrita;
ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica (ou Declaração);
ANEXO IV – Atestado de Vistoria;
ANEXO V – Modelo de Declaração de Requisitos Constitucionais;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da
Habilitação;
ANEXO VIII – Minuta do Contrato.
XXIV – DO FORO
24.1 – As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Justiça Estadual, Seção Judiciária do
Estado do Amapá.
Macapá-AP, 12 de Abril de 2017.

DIEGO LOBATO PINHEIRO
Pregoeiro CPL/LACEN
Portaria nº 002/2016
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
APROVO O TERMO DE REFERENCIA E
AUTORIZO O PROCEDIMENTO LICITATORIO
NOS TERMOS DA LEI 8666/93 E DEMAIS
LEGISLAÇÕES.

Em: ___/ ___ / _____
_______________________________
NAHON DE SÁ GALENO
Diretor – Presidente/LACEN

UNIDADE REQUISITANTE: LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA –
LACEN
1. OBJETO
1.1

1.2
1.3

Constitui objeto deste instrumento a Contratação de Empresa para
Fornecimento de Combustível Automotivo, para os veículos
automotores e motor gerador do Laboratório Central de Saúde
Pública do Estado do Amapá – LACEN/AP, visando atender a
necessidade da frota de veículos e do Gerador de Energia do Laboratório
Central de Saúde Pública do Estado do Amapá – LACEN/AP.
Para efeito deste edital de serviços considera-se Combustível: Óleo
Diesel S-10, Gasolina Comum e Diesel Comum.
Frota Oficial do LACEN e Grupo de Energia:

N.º ANO

MODELO

PLACA

COMBUSTÍVEL

LOTAÇÃO

01 2009

L200

NEM 3425

DIESEL

DBM/ENTOMOLOGIA

02 2009

GOL

NEN 8976

GASOLINA

COORDLAB/LAFRON

03 2013

L200

NEM 4096

DIESEL

04 2005

FORD/FIESTA

NEQ 6876

GASOLINA

05

UNIDADE
GERADORA DE
ENERGIA

XXXX

DIESEL

DAF/CHEFIA DE GABINETE
DBM/COLETA LABORATORIAL
SAG/LACEN

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível pelo
Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Amapá – LACEN/AP se
faz necessária para o cumprimento de suas atividades finalísticas e
administrativas.
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3. FINALIDADE PÚBLICA.
3.1. Tem por finalidade manter o bom funcionamento dos serviços prestados
a população do Sistema Único de Saúde – SUS.
4. FUNDAMENTO LEGAL:
4.1. Atendendo o disposto na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 002/2008
e alterações, Portarias SLTI/MPOG nº 007/2011 e 26/2011, na Lei
8.666/93 e alterações, na Lei 10.520/2002 e no Decreto Federal nº
5.450/2005;
5. CONDIÇÕES DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
5.1. Para ser aceito, o combustível deverá obedecer aos seguintes parâmetros:
a) Estar estritamente de acordo com o disposto no quadro acima;
b) Os combustíveis não tenham sofrido nenhum tipo de adulteração:
5.2. A Direção deste Laboratório não aceitará combustível fornecido em
desacordo com este Termo de Referência, sem prejuízo de aplicação das
sanções previstas neste edital.
5.3.
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a. A CONTRATANTE será responsável pela observância das leis,
decretos, regulamentos, portarias e normas federais, direta e
indiretamente aplicáveis ao contrato, bem como responsabilizar-se
pelo pagamento da reposição de peças após a confirmação da real
necessidade de sua substituição;
b. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente
instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as
formalidades pactuadas.
c. Conduzir os veículos ao Posto da CONTRATADA para efetuar o
abastecimento.
d. Preencher as requisições com as quantidades fornecidas, apor
assinatura no referido documento e entregar a via própria ao
fornecedor.
e. A Divisão Administrativa e Financeira – DAF/LACEN deverá
implementar um Sistema ou Programa de Controle de Uso da frota
e consumo de combustíveis, aferindo diariamente a Kilometragem
e consumo dos veículos;
f. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base
nas disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;
g. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o
contrato;
h. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor mensal,
através de depósito em conta corrente, desde que apresentadas à
comprovação da quitação com o INSS e o FGTS, no máximo 5
(cinco) dias úteis após a confirmação da execução dos serviços

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Tancredo Neves n° 1118, Bairro São Lazaro – Macapá-AP
Telefone: (96) 3212-6175

pela unidade responsável por esta atribuição e pelo Fiscal do
Contrato;
i. Acompanhar, controlar e avaliar a execução dos serviços, através
da unidade responsável por esta atribuição;
j. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor
especialmente designado, sendo permitida a assistência de
terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93;
k. O responsável pela fiscalização deverá observar na integra os
procedimentos descritos nos §§ 1º e 2º do art. 67.
6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
a. A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes
atividades:
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação
pertinente aos trabalhos, incluindo o Contrato, Projeto Básico e Rotina
de Execução, Correspondência e Relatórios de Serviços;
7. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. Os recursos para aquisição deste objeto será custeado pelo Programa
0022 – Vigilância em Saúde, AÇÃO 2616 – Procedimentos Laboratoriais e
Vigilância em Saúde, Subação 2616.1.1 – Manutenção dos Serviços
Administrativos, Fonte 0107, Elemento de Despesa 3390.30 Material de
Consumo.
8. PAGAMENTO
a. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os
serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados
pelo LACEN, respeitada a rigorosa correspondência com o Termo
de referência;
b. A confirmação do valor dos serviços será baseada nos relatórios
das planilhas de controle de uso dos veículos, registrando os
elementos necessários à discriminação e determinação das
quantidades de combustíveis e quilometragem rodada, além do
relatório de abastecimento do Gerador da Instituição;
c. O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas
pela Contratada com base nas informações fornecidas pela Divisão
Administrativa e Financeira – DAF/LACEN, obedecidas as
condições estabelecidas no contrato;
d. O pagamento pelo combustível fornecido, objeto deste Edital, será
efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária, dentro
de 8 (oito) dias úteis, contados do primeiro dia do mês
subseqüente ao mês do fornecimento do combustível, sem juros e
atualização monetárias, mediante a apresentação de Nota Fiscal
com os comprovantes de abastecimentos ocorridos durante o mês,
emitida em nome do LACEN-AP, devidamente atestada pela
Fiscalização.
9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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a. SANÇÕES RELATIVAS À LICITAÇÃO:

a)

b)

a)

b)

c)

i. O proponente que, convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de entregar
documentação exigida no Edital, apresentar documentação
falsa, não mantiver a proposta, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
ficará impedida de licitar e de contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla defesa;
ii. Além da penalidade prevista acima, a proponente ficará
sujeita às multas na fase de licitação, sobre o valor estimado
do objeto, por infração, a ser recolhida no prazo de 10 (dez)
dias após notificação, nos seguintes termos:
Multa compensatória de 10% (dez por cento) por cada uma das infrações
a seguir: aquele que se comportar de modo inidôneo; deixar de entregar a
documentação exigida no Edital; não assinar o Contrato, ou deixar de
retirar o instrumento equivalente; e não mantiver a proposta; atrasos
injustificados na execução do Contrato;
Multa compensatória de 15% (quinze por cento) por cada uma das
infrações a seguir: aquele que fizer declaração falsa; apresentar
documentação falsa; ou cometer fraude fiscal.
iii. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução,
execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento
contratual ou não veracidade das informações prestadas, a
Contratada estará sujeita às seguintes penalidades:
iv. Advertência;
v. Multas que poderão ser recolhidas em qualquer agência do
Banco do Brasil S/A, por meio de Documento a ser
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela
Contratante, no prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento da notificação:
0,5% ao dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução do
objeto, limitada a incidência de 15 dias. Após o 15º (décimo quinto) dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;
20% sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto,
por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial
da obrigação assumida;
30% sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;
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d) Impedimento de licitar e contratar com o Estado, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, no caso de falha ou fraude na execução do Contrato, ou
cometimento de fraude fiscal;
vi. No processo de aplicação de penalidades, é assegurado o
direito ao contraditório e à ampla defesa;
vii. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamente e judicialmente;
viii. Se o proponente não comprovar as condições de habilitação
no ato da contratação, não apresentar a documentação
exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de Contrato em
até 05 (cinco) dias úteis da convocação, poderá ser
convocado outra(s) proponente(s), sucessivamente desde
que respeitada a ordem de classificação da licitação para,
após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas neste Edital e das demais
cominações legais;
ix. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser
relevadas,
motivadamente
e
por
conveniência
administrativa, mediante ato da Administração, devidamente
justificado;
x. As sanções aqui previstas são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis.
10. VIGÊNCIA DO CONTRATO
a. O prazo para execução do objeto deste Termo de Referência é de
12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado conforme Lei nº. 8.666/1993.
11. RESCISÃO
a. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80
da Lei nº 8.666/93;
b. No caso de rescisão provocada por inadimplemento da contratada,
o contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes
do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou
estimados.
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c. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado
o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a
instrução inicial, a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis
para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade
de
a
contratante adotar, motivadamente,
providências
acauteladoras.
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12. QUANTITATIVO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL EM LITROS (L)
TIPO DE
COMBUSTÍVEL
GASOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL COMUM
ÓLEO DIESEL S-10

CONSUMO ESTIMADO
MENSAL
400 L
200 L
800 L

CONSUMO ESTIMADO
ANUAL
4800 L
2400 L
9.600 L

Macapá-AP, 06 de outubro de 2016.

___________________________________
Díuliana dos Santos Mendes
Chefe do Serviço de Administração Geral – SAG - LACEN-AP
PORTARIA NO 003/2016
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ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA
Ao Governo do Estado do Amapá
Laboratório Central de Saúde Pública
Ilmo. Sr. Pregoeiro da LACEN
Av. FAB, 069, Centro, Macapá-AP, CEP: 68900-000
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2016
1.
Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os
da Lei 8.666/93 e suas alterações até a presente data, bem como explícito conhecimento da
impossibilidade de desistência da proposta a pós a fase de habilitação, SALVO se o(s) alegado(s) motivo(s)
decorrente(s) de fato superveniente(s) for(em) comprovado(s) e aceito(s) pela Comissão de Licitação.
2.
Propomos prestar à LACEN, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento do objeto
desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente edital e asseverando que:
a) Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas,
existentes e aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação; e
b) Em caso de divergência dos preços apresentados em algarismo e por extenso,
prevalecerá este último.

ITEM
01
02
03

TIPO DE
COMBUSTÍVEL
GASOLINA
COMUM
ÓLEO
DIESEL
COMUM
ÓLEO DIESEL S-10

Dados para pagamento:
Banco:
Agência:
Conta:
Local e data:
(Assinatura do representante legal da empresa)
Nome por extenso:
CPF:
RG:
Cargo:

LOTE 1
CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL
4800 L
2400 L
9.600 L

VALOR
UNT

VALOR
ANUAL
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ANEXO III
ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos,

para

fins

de

prova

_____________________________,

junto
inscrita

a

Órgãos
no

Públicos,

que

CNPJ

sob

a

empresa
o

nº

_______________________,estabelecida ______________________________:
..........................................., forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s)
equipamentos(s):
_________________________________
_________________________________

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente,
nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente
ou tecnicamente.
Local e data.
________________________________
Assinatura e carimbo
Observação: - emitir em papel que identifique a entidade expedidora
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS

____________________________

(nome

da

empresa),

inscrito

no

CNPJ

n.º

_________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _________________,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________ e do CPF n.º __________________,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
MACAPÁ, _____ de _____________ de _____2016

________________________________
NOME E ASSINATURA DO DECLARANTE
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ANEXO V
Pregão Eletrônico nº 019/2016
PROCESSO Nº 17.000.113/2016
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 019/2016, que o Senhor
______________________________, Representante devidamente constituído, indicado pela
empresa___________________________________,
inscrita
no
CNPJ
(MF)
nº
_______________________, localizada_________________(endereço completo), na cidade de
________________, para fins do disposto no Pregão Eletrônico nº 019/2016, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar no Pregão Eletrônico nº 019/2017 foi elaborada de
maneira independente (pelo concorrente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato no Pregão Eletrônico nº 019/2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar no Pregão Eletrônico nº
019/2016 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato no Pregão Eletrônico nº 019/2016, quanto a participar ou não da
referida dispensa de licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar no Pregão Eletrônico nº 019/2016 não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato no Pregão Eletrônico nº 019/2016 antes da adjudicação do objeto
da referida dispensa de licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar no Pregão Eletrônico nº 019/2016 não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do LACEN antes da abertura oficial das propostas;
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
__________, _____ de ____________ de 2017.
__________________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante da empresa)
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ANEXO VI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 019/2016 - LACEN
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
___________________________,CNPJ nº.__________________ (Nome da Empresa sediada
à_________________________________ (Endereço Completo) declara, sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
_________________, _____ de _________________ de 2017.

__________________________________________________
(Nome completo do declarante)
__________________________________________________
(Nº da CI do declarante)
___________________________________________________
(Assina

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Tancredo Neves n° 1118, Bairro São Lazaro – Macapá-AP
Telefone: (96) 3212-6175

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

