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TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LOGÍSTICA COM APOIO ESTRUTURAL, COMPREENDENDO: 

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS 

TÉCNICOS, LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM, LOGÍSTICA REVERSA E DE 

TRANSPORTE MULTIMODAL, DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, 

CONTAINERS FRIGORIFICADOS, EQUIPAMENTOS DE SUPORTE, 

EMBARCAÇÕES E DEMAIS ARTEFATOS, NECESSÁRIOS PARA 0 

ESCOAMENTO, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL, 

PROVENIENTE DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA 

ESCOLAR-PREME. 
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1, bADOS°DA INSTITUIÇÃO 

ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE C.N.P.J. Nº 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS 05.867.581/0001-87 

ENDEREÇO 

Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460- Conjunto Atílio Andreazza -Japiim II 

CIDADE UF CEP TELEFONE 

Manaus Amazonas 69.077-730 +55 (92) 

RESPONSÁVEL: 

NOME: Michelle Macedo Bessa 
CARGO: Presidente 
C.P.F.: 698.799.152-91 
C.I./ORGÃO EXPEDIDOR: 15946290 SSP AM 

2.. DESCRIÇÃO DO OBJETÕ 

2.1. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de logística com apoio 

estrutural, compreendendo: planejamento, organização, recursos humanos, serviços técnicos, logística e 

armazenagem, logística reversa e de transporte multimodal, disponibilização de veículos pesados, 

containers frigorificados, equipamentos de suporte, embarcações e demais artefatos, necessários para o 

escoamento, armazenagem e distribuição da produção rural, proveniente do Programa de Regionalização 

da Merenda Escolar-PREME. 

2.1.2. REGIME DE EXECUÇÃO: O regime de execução do serviço será de empreitada por preço global. 

2.1.3. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da 

assinatura do contrato, sendo admitida sua prorrogação nos limites previstos no art. 71 da Lei n.2 13.303, 

de 30 de junho de 2016. 

2.1.4. Na execução do contrato a licitante poderá subcontratar, na sua totalidade, apenas os Itens 20. 
Gestor de operação; 21. Gerente de transporte; 22. Supervisor; 23. Ajudante; 24. Conferente de 
mercadorias; 25. Auxiliar de serviços gerais; 26. Nutricionista; 27. Auxiliar administrativo e 28. Agente de 
portaria, desde que formalmente autorizada por esta Empresa Pública, em observância ao disposto no art. 
78 da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016. 
2.1.4.1.A empresa subcontratada deverá atender, em relação ao objeto da subcontratação, as exigências 

de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor. 

2.1.4.2. Fica vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado: 

a) do procedimento licitatório do qual se originou a contratação; 

b) direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo. 

2.1.5. Fica expressamente vedada a subcontratação para os demais itens do lote que não estejam 

dispostos na Cláusula 2.1.4 deste Termo de Referência, tendo em vista a necessidade de padronização, 
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celeridade, organização e otimização das etapas procedimentais que compõem os serviços objeto da 

presente contratação e que possuem liame operacional intrínseco, não olvidando ainda que se trata 

aqui de logística de alimentos perecíveis, cuja perda ou inobservância de prazos ocasionaria prejuízos de 

saúde aos acadêmicos da rede estadual de ensino, que consomem diariamente referidos alimentos na 

merenda escolar. 

3. JUSTIF1CATtVAS 

3.1. CONTRATAÇÃO: 
O Estado do Amazonas, de maneira intrínseca, é detentor de grande potencial produtivo no setor 

primário, seja na produção agrícola, na pesca ou no desenvolvimento substancial dos mais diversos 

matizes desta seara que fortalecem diuturnamente a renda e emprego do produtor rural. 

A sustentação desta matriz econômica perpassa principalmente ampliação do setor de 

agronegócios, levando sempre em consideração as peculiaridades geográficas típicas do Estado do 

Amazonas, demandando estruturas pesadas e de certa complexidade logística, com altos investimentos e 

participação direta e indireta do Estado para auxiliar o fomento da produção rural. 

Neste contexto, o Programa de Regionalização da Merenda Escolar-PREME vem se apresentando 

como uma das políticas públicas mais exitosas do Setor Primário no Estado, por garantir, segundo 

disposição do art. 1º1 da Lei n.º 3.454, de 10 de dezembro de 2009, a utilização de gêneros alimentícios 

regionais na merenda escolar que é servida em toda a rede pública estadual de ensino, seja na capital ou 

nos demais interiores. 

Os referidos gêneros alimentícios são demandados dos produtores rurais, associações, 

cooperativas e agroindústrias localizadas em toda a extensão territorial do Estado do Amazonas, o que 

implica dizer que o Programa é capaz de levar renda, emprego e fomento ao setor primário de maneira 

ampla. 

Cabe frisar que o programa que é coordenado pela Secretaria de Estado de Educação e 

Desporto-SEDUC e operacionalizado por esta Empresa Pública, detendo, em consonância com o art. 22, I, 

IV e VI2 de referido Diploma Legal, dentre suas finalidades, a instituição e fomento de uma economia de 

produção sustentada de alimentos voltados à merenda escolar, a partir de uma demanda específica e 

Art.1º.Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA 
ESCOLAR-PREME, com o objetivo de garantir a utilização de gêneros alimentícios regionais servida na rede pública 
estadual de ensino, contribuindo para o desenvolvimento físico, intelectual e pedagógico dos alunos e estimulando o 
aumento da produção hortifrutigranjeira, florestal, extrativista e agroindustrial regionais. 
'- Art.2º.O PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PREME será coordenado pela Secretaria de Estado 
de Educação e Qualidade do Ensino-SEDUC, com o auxílio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-
ADS,e tem as seguintes finalidades: 
1-instituir e fomentar uma economia de produção sustentada de alimentos voltados à merenda escolar, a partir de uma 
demanda específica e definida; 
IV-propiciar a produção de alimentos regionais de acordo com as vocações dos Municípios; 
VI-fomentar a geração de emprego e renda no interior do Estado. 
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definida. 

Nesta toada, é válido ressaltar que a operacionalização desta política pública é efetuada de 

forma simultânea em quase todos os municípios do estado do Amazonas, o que demanda a 

disponibilização de forma imediata de estruturas de armazenamento, transporte e serviços, além de 

expertise no gerenciamento dessas operações, de forma a possibilitar o escoamento da produção em 

tempo hábil, por se tratar de gêneros alimentícios regionais perecíveis e que possuem como destinatários 

crianças e adolescentes da rede escolar do Estado. 

Desta forma, e, uma vez que a participação no Programa de Regionalização da Merenda Escolar-

PREME, representa, em tempos de pandemia, a certeza de geração de emprego e renda e escoamento da 

produção rural tanto na capital quanto nos municípios do interior do estado, contribuindo para o fomento 

da economia e crescimento do Setor Primário do Amazonas, resta plenamente justificada a contratação 

do objeto deste Termo de Referência, com o escopo final de manter e otimizar a operacionalização do 

referido programa. 

3.2. LICITAÇÃO POR LOTE: 

Segundo o art. 12 do Anexo Único do Decreto.Estadual n.2 26.747, de 03 de julho de 2007, "A 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS compõe, nos termos do artigo 1º da Lei 

Delegada n.º 118, de 18 de maio de 2007, a Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, sob a 

forma de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado e autonomia técnica, patrimonial 

e financeira, prazo de duração indeterminado, sede e foro na cidade de Manaus e jurisdição em todo o 

território do Estado do Amazonas, regendo-se pelas disposições deste Decreto.". 

Em virtude de sua natureza jurídica, deve estrita observância à Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 

2016, consoante disposição o art. 1º de referido Diploma Legal, in verbis: 

"Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, abrangendo toda e 
qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica 
de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda 
que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou 
seja de prestação de serviços públicos." 

Nesta toada, cumpre pontuar que todos os contratos com terceiros destinados à prestação de 

serviços às empresas públicas e às sociedades de economia mista, "inclusive de engenharia e de 

publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo 

patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação 

de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as 

hipóteses previstas nos arts. 29 e 30.", nos termos do mandamento legal insculpido no art. 28 da Lei nº 
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13.303/2016. 

Feito o breve introito legal, no caso em tela, em observância aos diplomas legais referidos, 

levando em consideração a premissa finalística do objeto a ser licitado, é possível notar que o certame 

deverá ser realizado por lote, aglutinando-se em um único grupo todos os itens que compõe o objeto, 

de modo a oportunizar a melhor gestão e fiscalização contratual por esta Empresa Pública. 

A viabilidade da licitação por lote também leva em consideração o fato de que a operação do 

objeto deste licitatório deverá ser levada a cabo por uma só empresa a bem da otimização 

procedimental e operacional de todas as etapas necessárias à execução logística do apoio ao 

escoamento, armazenagem e distribuição da produção rural da capital e nos municípios do estado, 

provenientes do Programa de Regionalização da Merenda Escolar-PREME, pois, por serem 

intrinsecamente dependentes umas das outras, devem estar perfeitamente alinhadas. 

Fato que sobreleva a importância da narrativa aqui aduzida é que o programa trata de gêneros 

alimentícios regionais perecíveis, cuja perda ou inobservância de prazos ocasionaria prejuízos de saúde 

aos acadêmicos da rede estadual de ensino, que consomem diariamente referidos alimentos na 

merenda escolar. 

Pelo que se expõe, dada a natureza dos serviços, não se mostra viável cindir o objeto do referido 

procedimento licitatório em itens em apartado, de modo a criar obstáculos para a agilidade na 

prestação dos serviços, sem prejuízo do descompasso de informações e falta de alinhamento das etapas 

que, por natureza, possuem liame operacional e de procedimento. 

Desta forma, dada a sólida motivação, a licitação por lote se confirma de forma cristalina como a 

mais adequada, tanto por proporcionar a ampliação da competitividade, com a consequente obtenção 

da proposta mais vantajosa no certame, quanto por questões de economia de escala. 

Neste sentido, prediz o Tribunal de Contas da União: 

"A adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular. A 
Administração, de acordo com sua capacidade e suas necessidades 
administrativas e operacionais, deve sopesar e optar, motivadamente, acerca 
da quantidade de contratos decorrentes da licitação a serem gerenciados 
(Acórdão n.º 1845/2018-Plenário)". 
"É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos da mesma 
característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados 
exigirá elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da 
Administração Pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos 
e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a 
celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantaiosa 
para a administração. (TCU. Acórdão n.º 5301/2013 — Segunda Câmara). Grifo 
não do original. 

Por tais motivos, e uma vez que as licitações realizadas por esta Empresa Pública destinam-se, 

segundo escopo do art. 31 da Lei supra, "a assegurar a seleção do proposta mais vantajosa, inclusive no 
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que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou 

superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional 

sustentável, da vincula ção ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do 

julgamento objetivo", justifica-se de forma indubitável a assertividade na escolha da licitação por lote, 

em virtude das peculiaridades do certame. 

3.3.INVERSÃO DE FASES: 

Segundo disposição do art. 51 da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, as licitações a serem 

realizadas sob a égide de referido Diploma Legal, observarão a seguinte sequência de fases: 1-preparação; 

II-divulgação; 111-apresentação de lances ou propostas, conforme o modo de disputa adotado; IV-

julgamento; V-verificação de efetividade dos lances ou propostas; VI-negociação; VII-habilitação; VIII-

interposição de recursos; IX-adjudicação do objeto; X-homologação do resultado ou revogação do 

procedimento. 

Entretanto, citada Lei em seu §1º do artigo supra, insculpiu a possibilidade da fase de habilitação, 

prevista no inciso VI do art. 51, anteceder em caráter excepcional as fases previstas nos incisos Ill a VI 

anteriormente mencionados, desde que expressamente previsto no instrumento convocatório. 

Desta forma, e, uma vez que a finalidade da contratação pretendida possui peculiaridades 

técnicas e geográficas relevantes, e que os serviços a serem executados alcançarão quase a totalidade do 

âmbito geográfico do estado do Amazonas, imperioso observar a celeridade e a efetividade do 

procedimento licitatório, o fazendo mediante a técnica procedimental da habilitação antecipada, que se 

materializa mediante análise primeira dos documentos exigidos a título de qualificação nos prismas: 

jurídico, econômico-financeiro, fiscal e trabalhista, técnico e outros exigidos no instrumento convocatório, 

de forma a habilitar para a fase competitiva do certame, apenas os licitantes regularmente habilitados em 

consonância com os termos editalícios. 

Em assim sendo, torna-se cristalino que a adoção da inversão de fases nesta licitação se configura 

como instrumento hábil para otimização dos trabalhos, pois, levando em consideração os critérios da 

técnica, afasta a morosidade no que tange ao tempo que seria dispendido com o seguimento da 

sequência de atos estabelecidos no art. 51 da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, uma vez que seria 

necessário analisar as propostas de preços e efetuar os lances verbais em caráter antecedente à 

habilitação técnica, que se mostra crivo inafastável para assegurar a futura contratação vantajosa para a 

Administração Pública. 

Haja vista que as licitações realizadas por esta Empresa Pública destinam-se, segundo escopo do 

art. 31 da Lei supra, "a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao 

ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, 

devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da 

vincula ção ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo", 

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

SAús~Ìeí~itável 
Ddeeenv~mó 



o 

o 

AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

justifica-se de forma indubitável a assertividade na escolha da inversão de fases, em virtude das 

peculiaridades técnicas e geográficas acima mencionadas. 

4.ESTRUTUR`A ASER D1SPONIBjLIZADA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

4.1. Para execução do contrato, a Contratada deverá dispor da estrutura especificada no Lote 01, que é 

composto dos itens 01 a 28 abaixo descritos: 

LOTE 01: ITEM 01 A 28 

ITEM 01: CONJUNTO CONTAINER E GRUPO GERADOR 

de produtos alimentícios que exigem 
de no mínimo 35 KVAs, conforme 

pela ADS. 
instalação, manutenção dos 

Descrição: Container de 40 pés, frigorificado, para armazenagem 
refrigeração (pescado, polpa de frutas e carnes) e grupo gerador 
solicitação desta Agência. 
O conjunto deverá ser alocado nos municípios previamente determinados 
O transporte, movimentação (colocação e retirada em local indicado), 
equipamentos, fornecimento de energia elétrica e combustível (óleo diesel, gasolina "tipo c" e outros) 
será responsabilidade da empresa contratada. 

ITEM E UNIDADE O.UANTID~ID,E VALOR UNITÁRIO )3y VALOR GLOBALÇ $`(DOZE MÉSES~ 

01 UNID 06 

ITEM 02: EMBARCAÇÃO REGIONAL 

de carga de no mínimo 200 T, com cobertura, com 
com motor propulsor de no mínimo 300 HP; para coleta e 

dos rios: Negro, Madeira, Solimões e calhas entorno. 
as despesas referentes ao combustível, manutenção da 

Descrição: Barco/Balsa com capacidade 
compartimento de carga de no mínimo 120m3
entregas de produtos aos municípios às margens 
A empresa contratada deverá arcar com 
embarcação, tripulação, cozinheira e alimentação da tripulação. 

ITEM;' 'uJNIDADÉ QUANTIDADE °' VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOB 1L`R (DOZE MESES) 
02 UNID 01 

ITEM 03: CAMINHÃO TIPO BAÚ' COM BAÚ FRIGORIFICADO 

Descrição: Caminhão baú tipo % com cabine e capacidade para motorista e 02 (dois) passageiros, com baú 
de no mínimo 4m e capacidade de carga de 4 (quatro) toneladas, dotado de sistema de refrigeração para 
manutenção de temperatura de congelamento de alimentos, movido à diesel, sendo responsabilidade da 
empresa contratada a disponibilização de motorista, com combustível e a manutenção dos mesmos. 
A empresa contratada deverá arcar ainda com as despesas referentes ao deslocamento até o local de 
recebimento do produto (municípios do Estado), local de armazenagem, local de entrega e retorno para a 
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capital e Entorno; bem como despesas de estadias dos funcionários (motorista, conferente e ajudante) no 
caso de entregas no interior/ entorno. 

ITEM UNIDADÉ QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
03 UND 04 

ITEM 04: CAMINHÃO TIPO TOCO COM BAÚ FECHADO 

e 02 (dois) passageiros, com 
movido a diesel, sendo 

Descrição: Caminhão baú tipo toco com cabine e capacidade para motorista 
baú de no mínimo 6m e capacidade de carga de 08 (oito) toneladas, 
responsabilidade da empresa contratada a disponibilização de motorista, com combustível e a 
manutenção dos mesmos. 

do interior e da capital do Estado do Amazonas, 
as despesas referentes ao deslocamento até o local de 

Os equipamentos serão destinados aos municípios 
devendo a empresa contratada arcar com 
recebimento do produto (municípios do Estado), local de armazenagem, local de entrega e retorno para a 
capital e Entorno ; bem como despesas de estadias dos funcionários (motorista, conferente e ajudante) no 
caso de entregas no interior/ entorno. 

ITEtVI UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
04 UND 10 

ITEM 05: CAMINHÃO TIPO TOCO COM BAÚ FRIGORIFICADO 

e 02 (dois) passageiros, com 
movido à diesel, dotado de sistema 

alimentos, sendo responsabilidade 
e a manutenção dos mesmos. 

Descrição: Caminhão 
baú de no mínimo 
de refrigeração para 
da empresa contratada 

Os equipamentos 
devendo a empresa 

baú tipo toco, com cabine e capacidade para motorista 
6m e capacidade de carga de 08 (oito) toneladas, 

manutenção de temperatura de congelamento de 
a disponibilização de motorista, com combustível 

serão destinados aos municípios do interior e da capital do Estado do Amazonas, 
contratada arcar com as despesas referentes ao deslocamento até o local de 

recebimento do produto (municípios do Estado), local de armazenagem, local de entrega e retorno para a 
capital e Entorno ; bem como despesas de estadias dos funcionários (motorista, conferente e ajudante) no 
caso de entregas no interior/ entorno. 

I,TEM4 ÚNIDpDE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$- VALOR GLOBAL' (DOZE MESES) 
05 UND 08 

ITEM 06: CARRETA BAÚ CARGA SECA 

Descrição: Carreta baú 15m tipo toco, para carga seca, dois ou três eixos, sendo responsabilidade da 
empresa contratada, a manutenção do equipamento e arcar com as despesas referentes ao deslocamento 
até o local de recebimento do produto (municípios do Estado), local de armazenagem, local de entrega e 
retorno para a capital. 
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ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO, R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
06 UND 01 

TEM 07: CARRETA BAÚ PARA CARGA FRIGORIFICADA 

responsabilidade da empresa Descrição: Carreta baú fechada, para carga frigorificada, (três eixos), sendo 
contratada o combustível e a manutenção do equipamento. 

ao deslocamento até o local de A empresa contratada deverá arcar ainda com as despesas referentes 
recebimento do produto (municípios do Estado), local de armazenagem, de entrega e retorno para a 
ca • ital. 

.(TE1V( UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$' (DOZE MESES) 
07 UND 02 

ITEM 08: VEICULO DE APOIO TIPO PICK UP (PEQUENA) 

Descrição: Veículo 0 km, modelo no mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal, pintura 
sólida, a ser definida pela ADS. Cabine Simples; 02 (duas) portas; Vidros e travas elétricas; Motor: 
Bicombustível, 04 (quatro) cilindros, injeção eletrônica, potência mínima: (90 a 101 c v- gasolina) e (91 a 
104 cv- álcool). Direção: hidráulica. Tração: 4x2; transmissão-câmbio: manual com no mínimo 05 Marchas 
sincronizadas a frente e 01 ré. Capacidade carga: mínima 700 kg. 
Equipado com todos os equipamentos de série, ar-condicionado, CD player, jogo de tapete de borracha, 
protetor de cárter, protetor de caçamba e demais equipamentos exigidos pela legislação em vigor; 
licenciada e emplacada junto ao órgão competente. 

ITEM` UNII3ADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
08 UND 02 

ITEM 09: CAVALO MECÂNICO PARA TRACIONAMENTO DE CARRETA 

baú carga seca e carretas baú 
da empresa contratada o 

Descrição: Cavalo mecânico, destinado ao 
frigorificadas, com cabine e capacidade para 
combustível, manutenção dos equipamentos 

reboque de carretas 
motorista, sendo responsabilidade 

e despesas referentes ao deslocamento até o local de 
recebimento do produto (municípios do Estado), local de armazenagem, de entrega e retorno para a 
capital/ Entorno; bem como despesas de estadias, (motorista, conferente e aiudante) no caso de percurso 
na região Metropolitana. 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
09 UND 01 

ITEM 10: EMPILHADEIRA 

Descrição: Empilhadeira movida a tração elétrica, com capacidade de elevação mínima de 7m e 
capacidade de carga de no mínimo 2.000kg, destinada à movimentação de mercadorias em interiores de 
armazéns de produtos alimentícios com operador, sendo responsabilidade da empresa contratada a 
manutenção do equipamento e despesas com deslocamento até o local de atendimento. 
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)TEMA= UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$(DOZEMESES) 
10 UND 03 

ITEM 11: PALETEIRA HIDRÁULICA (CARRINHO) 

manual, com capacidade 
interiores de armazéns 

do equipamento. 

de carga de no mínimo 1.500 kg. 
de produto alimentícios, sendo 

Descrição: Paleteira mecânica, de manuseio 
Destinada à movimentação de mercadorias em 
responsabilidade da empresa contratada a manutenção 
Os equipamentos serão utilizados nas atividades de carga, descarga e 
contratada arcar com despesas referentes ao deslocamento até o local 

armazenagem, devendo a empresa 
indicado. 

ITEM°' UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
11 UND 20 

ITEM 12: BALANÇA ELETRÔNICA 

Descrição: Balança eletrônica com capacidade mínima de 1.000kg destinada para pesagem de produtos, 
devendo a empresa contratada arcar com a despesa de manutenção. 

UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES)' 
12 UND 02 

ITEM 13: BALANÇA ELETRÔNICA 

de etiquetas e capacidade mínima de 20 kg destinada 
com a instalação e despesa de 

Descrição: Balança 
para pesagem de 
manutenção. 

eletrônica de mesa com emissão 
produtos, devendo a empresa contratada arcar 

1TEM~ t](VIDI~Da QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
13 UND 02 

ITEM 14: GALPÃO PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS PROVENIENTES DOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E 
DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS. 

de aproximadamente 
com docas para carga 

escritórios, estacionamento 
de grande porte tipo 

pela AN VISA e LAUDO 

3.000metros quadrados, com 
e descarga de veículos, destinada a 

de veículos de pequeno 
caminhões e carretas de 15m, e 

do CORPO DE BOMBEIROS e 

Descrição: Locação de área de armazenagem fechada, 
cobertura e paredes, pé direito mínimo de 7m, 
guarda de equipamentos e da produção dos municípios. 
Deverá ainda possuir sanitários masculino e feminino, 
porte e áreas destinadas às manobras de veículos 
guarita de vigilância 24 (vinte e quatro horas). 
O referido item deverá possuir Habite-se, certificado 
por fim deverá possuir Certificado de Controle de Pragas. 

ITEM UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
14 UND 1 
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ITEM 15: ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM TIPO PORTA PALETES 

Descrição: Locação de estrutura para armazenagem de mercadorias em paletes, tipo porta—paletes, com 
longarinas de 2.600 mm de comprimento, destinadas ao armazenamento de palete padrão (1,00m X 
1,20m), com capacidade para suportar 1.000 kg por palete e altura mínima de vãos de 1,5m, incluindo 
altura do palete mais altura da mercadoria. As estruturas são destinadas para armazenagem de produtos 
aos municípios do interior e da capital do Estado do Amazonas, devendo a empresa contratada arcar com 
as despesas referentes ao deslocamento até o local de atendimento. 

ITEM • UNIDADE- QUANTIDADE ̀  VALOR UNITÁRIO R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
15 UND 300 

ITEM 16: PALETE 

Descrição: Locação de palete padrão, em madeira, ou plástico, para fins de armazenagem de mercadorias 
em geral. 
Os paletes são destinados para acondicionar e transportar produtos aos municípios do interior e da capital 
do Estado do Amazonas, devendo a empresa contratada arcar com as despesas referentes ao 
deslocamento até o local de atendimento. 

ITE►VI . K IJNIDADE ~QLIANTÌDADE ' VVALÓR UNITÁRIO R$ ' VALOR GLOBAL R$ (DÓZE MESES) _ 
16 UND 1.000 

ITEM 17: SACOLA DE TELA DE NYLON 60 LITROS 

Descrição: Fornecimento de sacolas "Rede/Tela" de Nylon, com capacidade de 60 litros, que suporte até 5 
kg de peso, destinado para o fracionamento de alimentos. 
Os materiais deverão ser entregues na capital e no interior do Estado do Amazonas, com custo por conta 
da contratada. 

(TEIA = UNIDADE QUANTIDADE , VALOR UNITÁRIO R$ xvALoR`GLQ9ALR$ (DOZE MESES) 
17 UND 1.000 

ITEM 18: FILME PLÁSTICO 100 KG 

Descrição: Fornecimento de bobinas de filme ("strech filme") para embalagem e reembalagem de 
produtos. 
Os materiais deverão ser utilizados para acondicionar alimentos entregues na i capital e no interior do 
Estado do Amazonas. 

ITEM Y UNIDADE "QUANTIDADE V,4LOR, UNITÁRIO R$ ;VÁLOR GLQBAL R$ (DOZE MESES) 
18 KG 100 
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ITEM 19: CAIXAS DE ISOPOR 

capacidade mínima de 180 litros. 
alimentos perecíveis, entregues na capital e no 

Descrição: Fornecimento de caixas de isopor com 
Os materiais deverão ser utilizados para acondicionar 
interior do Estado do Amazonas. 

ITEM ÚNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO ̀ R$ ` VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
19 UND 120 

ITEM 20: GESTOR DE OPERACÃO 

Descrição: Fornecimento de mão de obra qualificada para exercer a função de Gestor de Operação. 
Responsável por toda a operação desde a solicitação inicial dos produtos, coletas, armazenagens, 
distribuição, administração do pessoal e veículos. 
Carga Horária de 44 horas/semanais. 

ITEM; QUANTIDADE VALOR DO SALÁRIO BASE R$ ~ VALORGL-0BALR$ ([IQZE(v1ESES) 
20 01 

ITEM 21: GERENTE DE TRANSPORTE 

Descrição: Fornecimento de mão de obra qualificada para exercer a função de Gerente de Transporte, 
considerando manutenção e distribuição de veículos, controle de motorista, dentre outras funções 
inerentes ao serviço. 
Carga horária de 44 horas/semanais. 

~ ITEMr' QUÁNTÌDADI: VALOR DÓ SALÁRIO BASE R$ VALOR aOBAL R$ (DOZE MESES) 
21 01 

ITEM 22: SUPERVISOR 

Descrição: Fornecimento de mão de obra qualificada para exercer a função de Supervisor. 
O profissional será responsável pela gestão de equipes voltadas a execução de processos relacionados ao 
Setor Primário, considerando carga e descarga, recebimento e entregas dos produtos 
Carga horária de 44 horas/semanais. 

ITEM; %QUANTIDADE VALOR DO SALÁRIO BASE R$ VÁLOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
22 02 
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ITEM 23: AJUDANTE 

Descrição: Fornecimento mão-de-obra para exercer a função de ajudante(carga e descarga de veículos), 
ajudante que acompanha o intinerário/rota dos veículos nas coletas e entregas de produtos, responsável 
pela execução de processos físicos de atividades relacionadas a carga e descarga. 
Carga horária de 44 horas/semanais. 

ITEM : QUANTIDADE VALOR DO SALARIÓ BASE R$ VALOR GLOBALR$ (DOZE MESES) 
23 36 

ITEM 24: CONFERENTE DE MERCADORIAS 

Descrição: Fornecimento mão-de-obra qualificada para exercer a função de Conferente de Mercadorias. 
0 profissional será responsável pela execução de processos de conferências (contagem, pesagem, 
anotações, comparativos e análise visual) relacionadas ao setor primário, tanto no recebimento como nas 
entregas dos produtos, 
Carga horária de 44 horas/semanais. 

ITEM, à QUANTIDADE VALOR DO SALÁRIO BASE R$ VALOR GLOBALR$ (DOZE MESES) 
24 18 

ITEM 25: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Descrição: Fornecimento mão-de-obra qualificada para exercer a função de Auxiliar de Serviços Gerais. 
O profissional será responsável pela execução de processos físicos de atividades a conservação e limpeza. 
Carga horária de 44 horas/semanais. 

ITEM. QUANTIDADE VALOR DO SALÁRIO BASE R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
25 03 

ITEM 26: NUTRICIONISTA 

Descrição: A Contratada deverá disponibilizar um nutricionista devidamente habilitado junto a entidade 
de classe competente; 
Carga horária de 44 horas/semanais 

ITEM„ QUANTIDADE VALOR DO SALÁRIO BASE R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
26 01 
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ITEM 27: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Descrição: Fornecimento mão-de-obra qualificada para exercer funções administrativas básicas tais como: 
Controle de documentos, anotações, emissão de guias, ordens de coletas, cautelas de recebimentos e 
entregas, roteiros, check list de atividades de rotina 
Carga horária de 44 horas/semais. 

ITEM; QUANTIDÁ`DE VALOR AO SALÁRIO BASE R$ VALOR GLOBAL R$ (DOZE MESES) 
27 06 

ITEM 28: AGENTE DE PORTARIA 

Descrição: Fornecimento mão-de-obra qualificada para exercer a função de Agente de Portaria. 

ITÉM'° QUANTJDAQE VALQR bD SALÁRIO BASE R$ VALOR GLÓBAL R$ (DOZE MESES) 
28 02 

S.REA1IZAÇAO DE INSPEÇAO TÉCNICA 
5.1. A critério da Comissão Interna de Licitação, encerrada a fase de lances verbais, os 3 (três) 

proponentes melhores classificados deverão indicar local para, a título de diligência, ser realizada Inspeção 

Técnica, por comissão instituída para tal mister, em prazo a ser definido pela Comissão Interna de 

Licitação, com vistas à averiguação das situações descritas no instrumento convocatório. 

5.2. Após o cumprimento da última diligência, haverá a reabertura da sessão no prazo a ser definido pela 

Comissão supra, para divulgação do resultado da inspeção técnica e prosseguimento do certame. 

6.RE'QUISITÓS,PÁRA QUAL[EI`CAÇAO TÉCNICA 
6.1. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, de forma a comprovar a execução de serviços 

compatíveis em quantidade com o objeto licitado ou semelhante, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que ateste a boa e regular prestação dos serviços supracitados: 

6.1.1. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação técnica, 

considera (m) — se compatível (eis) o (s) atestado (s) que expressamente certifique (m) que o licitante já 

executou pelo menos 30% (trinta por cento) das quantidades das propostas de preços apresentadas na 

licitação; 

6.2. O licitante poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica quantos julgar necessários para 

comprovar que já executou objeto semelhante ao da licitação, destacando-se a necessidade desse (s) 

atestado (s) demonstrar (em) que o interessado forneceu anteriormente, pelo menos, 30% (trinta por 
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cento) da quantidade que está propondo no certame. 

6.3. Para fins de qualificação técnica, não será exigida apresentação dos atestados de capacidade técnica 
para os itens referentes à mão de obra técnico-profissional: ITEM 20. Gestor de operação; 21. Gerente de 
transporte; 22. Supervisor; 23. Ajudante; 24. Conferente de mercadorias; 25. Auxiliar de serviços gerais; 
26. Nutricionista; 27. Auxiliar administrativo e 28. Agente de portaria. 

6.4. A exigência de atestados de capacidade técnica para serviços que poderão ser subcontratados afronta 
a competitividade da licitação. (Acórdão 2679/2018— Plenário/TCU, Relator Ministro Aroldo Cedraz). 

6.5. A exigência do quantitativo mínimo justifica-se pelo melhor atendimento da vantagem para a 

Administração Pública, levando em consideração que o certame se destina ao atendimento a quase todo 

o território do Estado do Amazonas, possuindo assim dimensões geográficas continentais, implicando 

dizer que se faz necessário que o licitante, nos parâmetros estabelecidos no presente instrumento 

convocatório, demonstre substancial qualificação técnica e exequibilidade do objeto. (Acórdão 737/2012-

Plenário, Relator: Marcos Bemquerer). 

6.6. No caso de pessoa jurídica de direito público, o (s) atestado (s) deverá (ão) ser assinado (s) pelo titular 

da pasta ou pelo responsável do setor competente do órgão, com a devida comprovação destes. 

6.7. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, em desacordo com o Termo de 

Referência e/ou Edital, tendo em vista as características do objeto, é motivo de inabilitação, mediante 

decisão motivada do Pregoeiro. 

ZOBRÏGAÇÕES DÁ COJVTi3'ÁTADA 
• , ~ ., _ _ . 

7.1. Caberá a futura CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações e responsabilidades constantes 

neste Termo de Referência; 

a) Apresentar, ao tempo do início do contrato: 

a.1) Planilhas de composição de custos dos proventos a serem pagos aos profissionais que participarão da 

execução do objeto deste Termo, devendo sempre respeitar o salário base das respectivas Convenções 

Coletivas de Trabalho, se houver, apresentando as cópias quando solicitado; 

a.2) Documentação dos veículos, demonstrando possuir no mínimo 50% (cinquenta por cento) da frota 

em nome da empresa licitante; 

a.3) Declaração de disponibilidade imediata de toda a estrutura, equipamentos, maquinário e pessoal 

relacionados neste Termo de Referência; 

a.4) Documento que comprove a propriedade do armazém mencionado neste Termo, ou direito de uso da 

propriedade através de contrato de locação, posse, ou termo de compromisso de locação junto ao 
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proprietário do imóvel, para que esta Empresa Pública, através de uma comissão, efetive a vistoria nas 

respectivas dependências do armazém visando o atendimento aos requisitos descritos neste documento; 

a.5) Documento que comprove a posse de estrutura administrativa e operacional portuária durante 24 

(vinte e quatro) horas para consecução do objeto. 

a.6.) 0 porto poderá ser de propriedade da empresa ou locado, neste último caso, a comprovação dar-se-

á mediante contrato de locação ou documento equivalente a ser apresentado no momento de assinatura 

contratual. 

b) Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

c) Arcar com todos os custos logísticos concernentes à execução do objeto deste Termo de Referência; 

d) Promover a execução do objeto dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às 

normas legais e regulamentares aplicáveis, inclusive no que tange à navegação e atividade portuária e às 

recomendações aceitas pela boa técnica; 

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

prontamente a quaisquer reclamações; 

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

g) Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente à CONTRATANTE ou a sem 

bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou responsabilidade em razão da fiscalização ou do 

acompanhamento realizado pelo CONTRATANTE; 

h) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os materiais que se encontrarem em desacordo com 

as especificações técnicas constantes do Termo de Referência; 

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

contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou prepostos, obrigando-se, 

outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais ou extrajudiciais de terceiros, 

que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do ajuste a ser firmado; 

j) Manter cadastro atualizado, durante o período de execução do contrato, telefone, fax e endereço 

eletrônico, devendo comunicar ao Departamento Administrativo e Financeiro da ADS qualquer alteração 

de dados; 

k) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica trabalhista, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da 

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

I) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados 

por seus empregados, face a inexistência de vínculo empregatício destes com a Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas — ADS. 

m) O Contratado não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de 

deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados ou em 

horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional; 

n) Qualquer variação do valor dos preços unitários previstos na proposta e no contrato somente poderá 

ser feita com prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, mediante solicitação por escrito do 

CONTRATADO, sendo vedado ao CONTRATADO praticar novos preços e repassá-los a CONTRATANTE, sem 

que esta haja autorizado, prévia e conclusivamente, a alteração dos aludidos preços; 

8. ÕBRIGAÇSES DÁ CONTRATANTE 

8.1. Caberá à ADS, sem prejuízo das demais disposições constantes neste Termo de Referência: 

a) Emitir a ordem de Serviço em favor da empresa vencedora e assinar o Termo de Contrato relativo ao 

objeto desta licitação; 

b) Supervisionar a execução do objeto, exigindo presteza na execução e correção das falhas 

eventualmente detectadas, ato a ser executado por servidor nomeado pela autoridade competente, para 

exercer a função de fiscal/gestor do contrato; 

c) Aplicar as penalidades legais pelo descumprimento das regras estabelecidas neste Termo de Referência 

e no Termo de Contrato; 

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

necessárias à execução do objeto; 

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

f) Efetuar o pagamento devido pela execução do objeto, no prazo estabelecido, desde que cumpridas 

todas as formalidades e exigências previstas. 

8.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 
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`9.FISCAALIZAÇÃO bO CONTRATO EACOMPANHAMENTO bOSSERV1ÇOS 

9.1. Será designada comissão para acompanhar e fiscalizar a entrega de bens, anotando em registro 

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

regularização de falhas ou defeitos observados; 

9.2.O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

1tQ.PROTËÇÁO DE DADOS PESSOAIS 

10.1. Em observância as normas insculpidas na Lei n.2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais-LGPD), ficam cientes os participantes deste certame que é permitida a 

Administração Pública, o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas 

públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 

congêneres ou correlatas ao objeto deste procedimento licitatório. 

10.2.O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo 

único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) , deverá ser 

realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o 

objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde 

que: 

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

de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os 

procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, em veículos de fácil acesso, 

preferencialmente em seus sítios eletrônicos; 

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

termos do art. 39 da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-

LGPD) (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência 

10.3. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, 

sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às 

pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta Lei. 

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

entidades do Poder Público. 

1.1.RÁtAMENTO 

11.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da 

liquidação da despesa, através de Nota de Empenho, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão 

contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal e trabalhista, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

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

eletrônicos competentes, para fins de realização de validação das certidões apresentadas pela contratada, 

com vistas a verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência. 

11.7. Constatada a existência de irregularidades, será providenciada a notificação da Contratada, por 

escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

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

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

contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

11.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando à contratada a ampla 

defesa. 
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11.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

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

11.11. Será rescindindo o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 

economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

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

11.12.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006. Não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

12:SAÌVÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Os contratos devem conter cláusulas com sanções administrativas a serem aplicadas em decorrência 

de atraso injustificado na execução do contrato, sujeitando o contratado a multa de mora, na forma 

prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

12.1.1. A multa a que alude este artigo não impede que a empresa pública ou a sociedade de economia 

mista rescinda o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

12.1.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo 

contratado. 

12.1.3. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou, ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

12.2. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou sociedade de economia 

mista poderá, garantida a prévia defesa, conforme a Lei n.º 13.303/2016, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência; 

.12.2.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a entidade 

sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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12.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o 

Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou cobrada judicialmente. 

12.2.5. As sanções previstas nos subitens 12.2.1. e 12.2.3 poderão ser aplicadas juntamente com a do 

subitem 12.2.2., devendo a defesa prévia do interessado, no processo, ser apresentada no prazo de 10 

(dez) dias úteis. 

12.1.6. As sanções previstas no subitem 12.2.3. poderão também ser aplicadas às empresas ou aos 

profissionais que: 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a sociedade de 

economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

1'i IMPEDIMENTOS A PARTICIPAÇÃO NA t1CITAÇAO EcONTRATAÇ~b 

13.1. Nos termos do art. 38 da Lei Federal n.º 13.303/2016, estará impedida de participar de licitações e 

de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa: 

a) Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor 

ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista contratante; 

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

c) Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que 

está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da 

sanção; 

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

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

f) Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

g) Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

h) Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma 

natureza, de empresa declarada inidônea; 
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13.2. A empresa licitante se obriga, a observar e cumprir rigorosamente todas as leis cabíveis, e com 

especial atenção as leis anticorrupção, Lei Federal nº.12.846 de 1º de agosto de 2013 e Lei Estadual (Am) 

nº 4.730 de 27 de dezembro de 2018, e legislação brasileira contra a lavagem de dinheiro. 

13.3. É vedado ainda: 

a) A contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação 

dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

b) A participação de licitante que tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista, empregado de empresa pública ou 

sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou 

contratação, autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja 

vinculada; 

c) A participação de empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu 

prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia 

mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses; 

14.FONTE/ELEMENTO DE DESPESA 

Programa/Atividade Fonte Elemento de Despesa 

15.FUNDAMENTAÇAO LEGAL 

Este Termo de Referência fundamenta-se na Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 e legislação 
em vigor. 

Assinatur. e cart i bo do Solicitante Assinatura da Autoridade Competente 

Solicito apro ação do ermo de Referência. 

Dir- or Tec ico 

Manaus,   de de 2021. 

Aprovo o Termo de Referência 

Michelle Mace 4o 
Presiden 

Manaus,   de ... h~ ~~m 

termos da Lei. 

Bessa 
e 

2021. 
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