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PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014 

 
AQUISIÇÃO, PELO MENOR PREÇO 
POR ITEM, DE EQUIPAMENTOS 
DIVERSOS (INFORMÁTICA, 
ELETROELETRÔNICOS E 
ACESSÓRIOS) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CENTRO 
CULTURAL AMAZONINO MENDES, 
BUMBÓDROMO - LICEU DE ARTES 
E OFÍCIOS CLAUDIO SANTORO – 
LAOCS PARINTINS. 

 
 
À AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC, pessoa jurídica 
de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, instituída por 
meio do Decreto Estadual nº 31.136, de 30.03.2011, sob a forma de Serviço Social Autônomo, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.659.617/0001-65, situada na Rua Rio Purús nº 103 - Conjunto 
Vieiralves, loteamento Jardim Amazônia, Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-050 
Manaus/AM doravante denominada, simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado 
por seu Presidente, o Senhor ADEMAR RAIMUNDO MAURO TEIXEIRA, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto de nomeação de 11/05/2011, publicado no 
DOE de 11/05/2011, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar 
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, 
objetivando a aquisição, pelo menor preço por item, de equipamentos diversos (informática, 
eletroeletrônicos e acessórios) para atender as necessidades do CENTRO CULTURAL 
AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - LICEU DE ARTES E OFÍCIOS CLAUDIO 
SANTORO – LAOCS PARINTINS., sendo este regido pelo Manual de Licitação e de Contratos 
do Serviço Social Autônomo da AADC, publicado no Diário Oficial no dia 17/08/2011 e ainda 
pelas condições e exigências estabelecidas neste Pregão Presencial. 
 
No dia 06/11/2014, às 14h:30min, serão recebidos e abertos, em sessão pública, os 
envelopes contendo as propostas, no seguinte endereço: 
 
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC  
ENDEREÇO: Rua Rio Purús nº 103 - Conjunto Vieiralves, loteamento Jardim Amazônia, 
Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-050 Manaus/AM 
TELEFONE: (92)3234-3818. 
 
São partes integrantes deste Edital os anexos: 
 
I – Projeto Básico e Planilha de Quantidades e Especificações. 
II – Modelo de Proposta 
III – Termo de Compromisso de Entrega 
IV – Declaração de Garantia de 12 Meses 
V – Ficha de Credenciamento 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto à aquisição, pelo menor preço por item, de 

equipamentos diversos (informática, eletroeletrônicos e acessórios) para atender as 
necessidades do CENTRO CULTURAL AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - 
LICEU DE ARTES E OFÍCIOS CLAUDIO SANTORO – LAOCS PARINTINS, conforme 
discriminado no quadro abaixo e no Projeto Básico e seus anexos - anexo I:  
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1.1.1 -   Os equipamentos solicitados deverão respeitar as especificações contidas e 
detalhas no Anexo I deste Edital, sem defeitos ou avarias, sendo aplicadas 
as normas e exigências da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). Devendo ser entregues em embalagens apropriadas que os 
protejam de intempéries, do manuseio e acomodações durante o transporte. 

1.1.2 -  Todos os equipamentos fornecidos, deverão ter garantia mínima de 12 
meses, conforme Anexo IV, devendo, durante este período, se houver 
necessidade, ser substituído por outro sem ônus para AADC 
1.1.2.a  - O não cumprimento desta obrigação, poderá acarretar multa a 
empresa e impedimento, por 2 anos, de participar em processos na Agência 
Amazonense de Desenvolvimento Cultural - AADC. 

1.1.3 -    Os equipamentos deverão ser, preferencialmente, bivolt. 
1.1.4 -  O prazo para entrega será de até no máximo 30 (trinta) dias uteis. 

1.1.5 -  Todos os equipamentos deverão ser entregues no CENTRO CULTURAL 
AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - LICEU DE ARTES E OFÍCIOS 
CLAUDIO SANTORO, SITUADO NA AV. NAÇÕES UNIDAS- CIDADE DE 
PARINTINS/AM. 
 
 

2.  ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS E/OU IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
2.1  Qualquer esclarecimento sobre o Edital, poderá ser solicitado, até 02(dois) dias antes da 
sessão,  pelo endereço eletrônico coordenacao.licitacaoaadc@gmail.com. 
 2.1.a – No caso de impugnação a licitante deverá protocolar, até o prazo acima, 
documento formal. 
 2.1.b – Em caso de impugnação, a Comissão de Licitação da AADC, reserva-se o 
direito de suspender a abertura da sessão pública. 
 2.1.c – Eventuais dúvidas e/ou esclarecimento sobre as especificações dos 
equipamentos poderá ser sanados com a Direção do LAOCS da cidade de PARINTINS, nos 
telefones abaixo: 
Diretora Sra. Andressa – Telefone: 9168-3592 
Dyller – 9195-3332 
 
 
3. PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar deste processo qualquer empresa do ramo de atividade compatível com 
objeto e especializada no fornecimento dos produtos solicitados e que atender às exigências 
constantes neste Pregão Presencial e seus Anexos. 
 3.1.a – A licitante deverá possuir em seu Contrato Social e CNPJ, atividade 
compatível com o solicitado no Objeto. 
 
4. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 
 
4.1. A proponente deverá apresentar 02 (dois) envelopes distintos, sendo o ENVELOPE 01 – 
DOCUMENTAÇÃO e o ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS, devidamente 
identificados, com: 

 
4.1.a. Razão Social; 
4.1.b. CNPJ; 
4.1.c. Endereço. 
4.1.d. Pregão Presencial nº 17/2014 
 
4.1.1 DA REPRESENTAÇÃO DOS LICITANTES 
4.1.1.a - cada licitante poderá fazer-se representar por uma pessoa credenciada, de 

acordo com formulário Anexo V, devidamente autorizada a atuar em seu nome com poderes 
bastantes e suficientes à formulação de requerimentos e a tomada de decisões em geral, 
inclusive no que se refere a eventual desistência da interposição de recursos; 

4.1.1.b - considerar-se-á devidamente credenciada para os fins do presente Pregão 
Presencial a pessoa: 

I) portadora de procuração lavrada por instrumento público ou particular, reconhecida 
em cartório, indicando a outorga de poderes específicos para representar a empresa em 
licitações; 

mailto:coordenacao.licitacaoaadc@gmail.com
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II) portadora de documento idôneo que demonstre a sua condição de sócio, gerente ou 
administrador da licitante e que declare os limites de sua atuação. 
 4.1.1.c – Na ausência das documentações do item 4.1.1.b, fica a critério da Comissão, 
acatar ou recusar os envelopes da empresa participante, dando ciência aos demais 
participantes sobre sua decisão, ficando todos cientes que não caberá recursos sobre esta 
decisão, estando o representante impedido de se manifestar durante a sessão em caso de 
aceite.  
 
 
4.2. ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO  

 
4.2.1. Contrato Social e alterações, ou alteração contratual consolidada; 
 
4.2.2. Certidão Negativa de Débito da Receita Federal; 
 
4.2.3. Certidão Negativa de Débito do INSS; 
 
4.2.4. Certidão Negativa de Débito do FGTS; 
 
4.2.5. Certidão Negativa de Débito Estadual; 
 
4.2.6. Certidão Negativa de Débito Municipal; 
 
Será aceita Certidão Positiva, desde que esta esteja com efeito de Negativa. 
 
4.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N 5.452, de 1º de maio 
de 1943; 
 
4.2.8. Certidão Negativa de Falência; 
 
4.2.9. Um ou mais atestado de Aptidão Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente assinado e carimbado pela empresa responsável, 
para comprovar que a licitante já forneceu os itens solicitados a sua efetiva execução.
 4.2.9.1 – Juntamente com atestado, a licitante deverá juntar Nota Fiscal 
que comprove a declaração do mesmo. 
 
4.2.10. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja 
apresentado o original para que seja autenticado pela Comissão de Licitação. 
NOTAS:  
 a - Solicitamos que as documentações solicitadas sejam numeradas com a ordem 
acima. 
b - A critério do Pregoeiro, poderá ser consultada a autenticidade dos documentos, 
inclusive o Atestado. 
c – A falta e/ou ausência de algum documento, mencionado acima, poderá 
resultar a desclassificação da empresa. 

 
4.3. ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
4.3.1. A proposta de preços será apresentada datilografada ou impressa por computador, sem 
rasuras e entrelinhas, em papel timbrado da empresa. 

 
4.3.1.1. – Na proposta deverá constar todos os itens discriminados no Anexo I,  
obedecendo à sequência da numeração estabelecida no mesmo 

4.3.1.a – Para os itens que não tiverem interesse, a licitante deverá colocar “0” 
(zero) ou deixar em branco, mas tem que estar na proposta. 
 
4.3.1.2 – Deverá ser apresentada em via única e deverá conter: 
 
4.3.1.1. Razão social, endereço, telefone/fax e o CNPJ/MF da proponente; 
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4.3.1.2. Data, nome do titular ou do representante legalmente constituído com 
respectiva procuração, comprovando que o mesmo está legalmente constituído e 
assinatura e carimbo do CNPJ da proponente; 
 
4.3.1.3. Valor Unitário do item, Valor Total multiplicado pela quantidade e Valor global 
da proposta, conforme modelo anexo II; 
 4.3.1.3.a – Nos valores ofertados deverão estar inclusos, frete, impostos, 
encargos e todas as despesas necessárias para que a empresa realize o 
fornecimento do produto na cidade de Parintins/AM. 
 4.3.1.3.b – recomendamos atentarem para os valores discriminados no 
Projeto Básico. 
 
4.3.1.4. Especificações detalhada, Modelo, se houver, e Marca e/ou fabricante, dos 
equipamentos. 
 4.3.1.4.a – Caso seja levantado algum questionamento de equipamento 
durante a sessão, a ritério do Pregoeiro, poderá ser solicitado manual e/ou outro 
documento que comprove as especificações apresentadas, podendo suspender a 
sessão para averiguação.  
 
4.3.1.5.  Prazo de validade da proposta como sendo de, no mínimo 180 (cento e 
oitenta) dias, contado a partir da data de apresentação da proposta; 
 4.3.1.5.a - Caso não haja prazo estipulado na proposta ou este for inferior a 
180 (cento e oitenta) dias, o Pregoeiro considerará o prazo estipulado no subitem 
4.3.1.4.; 
  
4.3.1.6. Ressaltamos que as propostas deverão especificar claramente os 
equipamentos e/ou os instrumentos, modelo, se tiver, o fabricante e/ou a marca; 
 

5. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
5.1 - O julgamento das Propostas de Preço dar-se-á pelo critério de MENOR VALOR POR 
ITEM, observando as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho 
definidos no Edital. No horário e local indicado será aberta a sessão de processamento do 
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 
 5.1.a – A licitante poderá apresentar proposta para quantos itens lhe interessar, 
entretanto, na proposta deverá constar todos os itens discriminados neste Edital, obedecendo a 
ordem estabelecida no Anexo I, devendo colocar “0” (zero) no(s) item(ns) que não tiver 
interesse. 
  
5.2 - Após o credenciamento, a licitante entregará a(o) Pregoeiro(a) os envelopes da 
Documentação (ENVELOPE Nº. 01) e o da Proposta de Preços (ENVELOPE Nº. 02). 
 
5.3 - Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novas empresa. 
 
5.4 – O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade da proposta e a 
compatibilidade do objeto proposto com o especificado no Edital, decidindo motivadamente a 
respeito.  
 
5.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 
aritméticas, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como correto 
o preço unitário. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da 
proposta. 
 
5.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances. 
 
5.7 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate. 
 5.7.1 – Este procedimento será por  item; 
 
 
5.8 – Definida os menores valores, dará inicio a fase de lance por item; 
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5.9 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores ao 
menor valor ofertado e sem a existência de dizima periódica; pois constatado isto o valor será 
regularizado para baixo; 
 5.9.1 – O valor do lance não poderá ser inferior a R$ 1,00(um real) 
 
5.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço 
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
 
5.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a LICITANTE 
desistente às penalidades previstas neste Edital. 
 
5.12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances. 
 
5.13 - Encerrada a etapa de lances para todos os itens, serão classificadas as propostas das 
empresas que efetuaram lances ou não, na ordem crescente dos valores. 
 
5.14 – O Pregoeiro, mesmo encerrada a etapa de lances, poderá negociar com o autor da 
oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
 
5.15 - Durante os trabalhos de julgamento das propostas, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender 
a reunião, para soluções de dúvidas,  para promover diligências acerca de dúvidas que não 
possam ser sanadas de imediato. 
 
5.16 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Agência Amazonense 
de Desenvolvimento Cultural - AADC, junto com empresas do ramo, juntadas aos autos; 
 
5.17 - Considerada aceitável a oferta de Menor Valor por item, será aberto o envelope contendo 
os documentos de habilitação de seu autor. 
 5.17.1 – Como o julgamento será por item, a critério do Pregoeiro, esta ordem pode ser 
alterada, desclassificando as empresas que estiverem irregulares com a Habilitação; 
 
5.18 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 
LICITANTE(S) será(ão) habilitada(s) e declarada(s) vencedora(s) do certame, ficando a mesma 
convocada a apresentar nova proposta de preço escrita, firmada pelo representante legal, em 
papel timbrado ou personalizado da LICITANTE, adequada ao lance eventualmente 
ofertado/negociado, no prazo de até 24(vinte quatro) horas, a contar do término da etapa de 
lances. 
 
5.19 - Se a oferta não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu 
autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda 
aos requisitos, caso em que será declarado vencedor. 
 
5.20 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e pelos participantes 
presentes. 
 
5.21 - O critério de julgamento será pelo MENOR PREÇO POR ITEM. 
 
 
6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
6.1. As despesas decorrentes com o objeto desta licitação correrão por conta de recursos 
específicos consignados no CONTRATO DE GESTÃO 03/13 – CCAM/PARINTINS. 
 
 
 
 



  

6 

 

7. DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL E RECEBIMENTO 
PROVISÓRIO: 
 
7.1. - Todos os produtos deverão ser entregues na cidade de Parintins,  em até 30 (trinta) 
dias corridos, após a entrega da Ordem de Serviço ou Autorização de faturamento/entrega, 
que ocorrerá a qualquer momento, a partir da assinatura do Termo de Compromisso de entrega 
com a(s) empresa(s) vencedora(s). 

8.1.1. A licitante que entregar fora do prazo, ficará a sujeito a multa de até 10% do total 
de itens ganhos. 
 
7.2. Os produtos, objeto deste Pregão Presencial, juntamente com a Nota Fiscal, Boleto e 
Recibo, deverão ser entregues no seguinte endereço: 
CENTRO CULTURAL AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - LICEU DE ARTES E 
OFÍCIOS CLAUDIO SANTORO, SITUADO NA AV. NAÇÕES UNIDAS- CIDADE DE 
PARINTINS/AM. 
 7.2.1. Os produtos entregues que apresentarem divergências das especificações 
contidas no Anexo I, com defeitos ou avarias, deverão ser substituídos imediatamente, sobre 
pena de aplicação de multa. 
 
7.3. Todos os equipamentos e/ou acessórios serão recebido de forma provisória.  
 7.3.a – Só será emitido relatório de recebimento definitivo, após os técnicos analisarem 
e compararem se as especificações destes equipamentos atende ao solicitado. 
 7.3.b – Caso seja emitido relatório desfavorável, será dado um prazo de 48h para 
empresa apresentar outro equipamento que atenda a especificações, pois caso contrario a 
empresa poderá ser desclassificada. 
  
8. DO PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será feito pela CONTRATANTE em até 15(quinze) dias uteis, após o 
recebimento da Nota Fiscal, boleto e o Recibo, devidamente atestada por um funcionário da 
CONTRATANTE. 
 
8.2.  Na Nota Fiscal, boleto e Recibo deverão constar: 
- C.G – 03/13, 
- Processo Administrativo nrº 2658.01664.2014. 
 
9. CONDIÇÕES GERAIS 
 
9.1. Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital Pregão Presencial, 
Projeto Básico e seus Anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações dos 
equipamentos e instrumentos, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que 
possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do 
objeto desta licitação. 
 
9.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a CONTRATANTE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
9.3. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nele contidas. 
 
9.4. É facultada à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
 
9.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
9.6. A CONTRATANTE para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face 
de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de 
provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 
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9.7. Fica assegurado à CONTRATANTE, sem qualquer ônus: 

9.7.1. O direito de cancelar, anular, suspender ou revogar, reduzir as quantidades 
e/ou substituir algum equipamento que estejam desatualizados a qualquer tempo, no 
todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente; 

9.7.2. Aumentar ou reduzir, nas mesmas condições contratuais, até o limite permitido 
no Manual de Licitações e Contratos da AADC. 

9.7.3. Fica assegurada a CONTRATANTE, a aplicação de multa de até 10%, por atraso 
na entrega, inexecução no fornecimento e outros motivos com que venha prejudicar este 
processo licitatório. 
 9.7.4. A critério da AADC poderá ser solicitado portfólio, ou manual ou folder do 
equipamento ofertado, para apreciação dos centros. 
 
9.8. A CONTRATADA fica obrigada a fazer a substituição dos objetos rejeitados, sem ônus 
para CONTRATANTE; 
 
9.9. A licitante deverá apresentar, junto com a proposta, declaração de garantia mínima de 12 
meses, conforme Anexo IV. 
 
9.10. A critério da Comissão de Licitação, a sessão pública poderá se suspensa para melhor 
análise nas especificações informadas nas propostas, comparativo de preço e documentações, 
formalizando tal ato em Ata e informando o horário de retorno a todos presentes. 
 
9.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão Presencial e/ou do Termo de 
Compromisso será o foro da Justiça da Comum Civil da Comarca de Manaus, no Estado do 
Amazonas. 

 

Manaus, 29 de outubro de 2014. 

 
 
 

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC 
ADEMAR RAIMUNDO MAURO TEIXEIRA 

PRESIDENTE 
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ANEXO I 
 

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
 
 

PROJETO BÁSICO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – 2658 01664.2014 

 
1. OBJETO:  
O presente projeto tem como objeto a contratação de empresa(s) especializada em fornecimento de equipamentos 
de informática e eletrônicos para atender as necessidades do LAOCS– Parintins. 
 
2. JUSTIFICATIVA:  
O Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro – LAOCS/Parintins é um complexo cultural que foi criado para difundir e 
valorizar a cultura e os conhecimentos dos Povos Amazônicos, levando aos jovens de Parintins oportunidade de 
aperfeiçoamento em atividades culturais, neste caso especificamente na atividade de música.  
 
Neste aperfeiçoamento encontra-se incluso aulas de música, cursos de instrumentos musicais e outros, e para boa 
qualidade destes cursos e apresentações faz necessário à aquisição de equipamentos novos e de 1ª qualidade. 
 
Assim justifica a abertura de procedimento licitatório para aquisição destes equipamentos. 
 
3. DO FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO  
3.1. Esta contratação encontra-se fundamento no Manual de Licitação e Contratos da AADC. 
 
4. DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
4.1. Será encaminhada Autorização de Fornecimento, pela Contratante, podendo ser via Memorando e/ou e-mail, 
no qual deverá ser informado o local de entrega.  
4.2. O prazo de entrega dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da Autorização de 
Serviço. 
4.3. Todos os equipamentos deverão ser entregues no CENTRO CULTURAL AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - 
LICEU DE ARTES E OFÍCIOS CLAUDIO SANTORO, SITUADO NA AV. NAÇÕES UNIDAS- CIDADE DE PARINTINS/AM. 
 
5. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  
5.1. A entrega dos equipamentos será acompanhada e fiscalizada por um funcionário do LAOCS/PARINTINS.  
 
6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  
6.1. REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA:  

6.1.1. A entrega do material será de responsabilidade da própria CONTRATADA.  
6.1.2. Todos os impostos, frete, taxam e contribuições referentes à aquisição e entrega dos equipamentos 

são de responsabilidade da CONTRATADA.  
6.1.3. O preço proposto deverá contemplar todos os custos necessários para entrega dos equipamentos 

dentro do prazo na cidade de Parintins, como frete, impostos, taxas, encargos e outros.  
6.1.4. Não será paga nenhuma despesa extra. 
 

7. DA ESPECIFICAÇÃO  E CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO  
7.1 - O custo estimado da contratação, o valor máximo global estabelecido foi definido por meio de fundamentada 
pesquisa dos preços praticados no mercado, através de pesquisa com empresas especializadas, conforme 
demonstrado no Anexo I. 
7.2 – O limite estimado para aquisição destes equipamentos é de R$ 41.000,00. 
 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
8.1. Responsabilizar-se pela entrega dos equipamentos de acordo com o especificado neste Projeto Básico;  
8.2. Cumprir os prazos estipulados neste Projeto Básico e as especificações dos equipamentos, objeto desta 
contratação;  
8.3. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, aqueles que se 
verificarem vícios redibitórios, defeitos, incorreções ou divergência nas especificações, sem ônus para 
CONTRATANTE.  
8.4. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;  
8.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de culpa ou 
dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE;  
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8.6. Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas na prestação do 
serviço objeto;  
8.7. Apresentar as Notas Fiscais/Faturas correspondente à prestação do serviço. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
9.1. Realizar o pagamento nos prazos e na forma estipulada; 
9.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos;  
 
10.  DAS METAS FÍSICAS  
10.1. Atendimento de 100% (cem por cento) no prazo acordado de acordo com o estabelecido neste Termo. 
 
11. DO PREÇO E FORMA DE JULGAMENTO 
11.1. O preço será apresentado na proposta adjudicada, incluindo todas as despesas necessárias o fornecimento 
dos equipamentos na cidade de Parintins, observadas as exigências da solicitação. 
11.2. Os preços unitários deverão ser completos abrangendo, a execução do serviço, garantia frete, tributos, 
despesas indiretas, lucro, encargos, enfim tudo mais que possa contribuir para a composição do custo final da 
prestação dos serviços, não sendo admitido pleito posterior em decorrência da exclusão de quaisquer despesas 
incorridas. 
11.3. Os preços não serão reajustados. 
11.4.  A adjudicação será pelo MENOR VALOR POR ITEM. 
 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
12.1. As despesas decorrentes com o objeto deste termo correrão por conta de recursos específicos consignados, 
no Contrato de Gestão – 03/13 CCAM/Parintins. 
 
13. DO PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será feito, pela CONTRATANTE em até 15 (quinze) dias uteis, após o recebimento da Nota Fiscal, 
boleto e o Recibo, que será devidamente atestada por um funcionário da CONTRATANTE. 
13.2. Havendo erro na apresentação dos documentos exigidos nos subitem anterior ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 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. 
13.3.  Na Nota Fiscal, boleto e Recibo deverá constar as seguintes observações:  
 
Nº DO CONTRATO DE GESTÃO: Contrato de Gestão – 03/13 CCAM/Parintins. 
Nº DO CONTRATO........... 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA........ 
 
14. DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS 
14.1. A(s) CONTRATADA(s) deverá (ão) oferecer garantia mínima de 12 meses para todos os itens. 
 
15. DAS SANÇÕES 
15.1. A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades 

a) Advertência 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por inexecução total ou parcial, atraso na 
entrega por parte da CONTRATADA. 
c) Suspenção por 2 anos de participar de processo licitatórios na AADC. 
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ANEXO – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES. 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE 
IMAGENS MERAMENTE 

ILUSTRATIVAS 

1 P drive 4 GB 

10 

 

2 P drive 8 GB 

10 

 

3 P drive 16GB 10 

 

4 Jogo de chaves de torque com 9 peças de T10 a T50 tipo L Sem Furo.  1 

 

5 Jogo de chaves de Fenda com 8 peças de 1/8' a 1¹/4' 1 

 

6 Alicate de corte Tamanho Padrão  2 

 

7 Alicate de bico meia-cana 6 polegadas. 2 

 

8 alicate de crimpagem RJ45/RJ11 com catraca  2 

 

9 Testador de Cabos RJ11, RJ45, USB e BNC MT200. 2 

 

10 Pasta Térmica 15g. 5 

 

11 Conectores RJ 45/RJ11 caixa c/ 100 unidades 1 

 

12 Placa de Rede Wireless 150Mbps PCI Express TL-WN781ND. 5 

 

13 Placa de Rede Lan Pacific Network PCI 10/100 PN-8139DL. 5 

 

14  Fonte  ATX  de 500 real 5 
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15 Cabo UTP caixa de 500 metros 

1 

16 Roteador Wireless 300Mbps WRN300 5 

 

17 Cabo hdmi 1.4 triplamente revestido com 2,5 m. 8 

 

18 Cabo USB 2.0 A/B para impressora. 5 

 

19 Carregadores para pilhas AA tamanho médio 8 

 

20 
Óculos 3D, DLP LINK ATIVO PARA PROJETORES COMPATIVO COM O PROJETO OPTIMA,  p/ projetor 
multimidia 3d. 

12 

 

21 Projetor 4500 Lumens 3d (Com entradas HDMI, VGA, RCA, S-video, video) 1 

 

22 HUB usb de 10 portas 4 

 

23 Box Case de DVD Vírgem c/ 100 unidades 10 

 

24 Box Case de CD Vírgem  c/ 100 unidades 10 

 

25 HD de 1 tb 3 
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26 

Nobreak                                                                                                                                               - Potência 
máxima: 1200VA (600W) 
- Fator de potência: 0,5 
- Bateria interna: 2 baterias 12 VDC / 5 Ah 
- Tensão de operação: 175 V 
- Máxima energia de surto: 276 J 
- Máx. energia de pico 8/20 mS: 4500 A 
- Tensão nominal: 115 / 127 / 220 V 
- Variação máxima de tensão em modo de rede: 88 a 141 (rede 115V), 170 a 262 (rede 220V) 
- Frequência de rede: 60 +/- 5 Hz 

6 

 

27 Monitor HD TV 22 polegadas LED Full HD (Com entradas HDMI, VGA, Video)  3 

 

28 CD player portátil c/ USB e Rádio. Com saída P2 para fone de ouvido 10 

 

29 

Fone de ouvido com entrada P10                                                                                                          
-Impedância: 32 Ohms 
- Resposta frequência: 13Hz ~ 27kHz 
- Sensibilidade: 125dB SPL/V                                                                                                               
- comprimento cabo: 1,5                                                                      

2 

 

30 

Fone de ouvido com entrada P2                                                                                                                 -
Impedância: 32 Ohms 
- Resposta frequência: 13Hz ~ 27kHz 
- Sensibilidade: 125dB SPL/V                                                                                                                     - 
Comprimento cabo: 1,5 metros   

12 

 

31 Aparelho de DVD HDMI 1080p, DivX Ultra, USB 2.0 5 

 
 

32 Extensão (30 mt) 4 

 

33 Carregadores para pilhas AA tamanho pequeno 8 

 

34 Desumificador p/ câmeras e lentes. Modelo 250 1 
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35 
Leitor de cartão de memória tipo: Cartão SD,Cartão XD,Cartão MMC,Cartão de memória,Cartão SM,Cartão 
CF. Interface: USB. Transmission speed: up to 480Mbps 

5 

 

36 Cartão de memória FULL HD- 35, 8mm - 32 GB 5 

 

37 
notebook -  Probook 4430S Intel Core i3-2330M 2.2 GHz 4096 MB RAM 500 GB DVD RW c/ 
HDMI 

1 

 

38 Extensão (15mt) 4 

 
 

39 suítes de 24 portas 2 

 

40 Cabo HDMI 3 

  

 

 

VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA ESTA CONTRATAÇÃO: R$ 41.000,00 (Quarenta Um 
mil Reais). 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA PROPOSTA 
(Em papel timbrado da empresa) 

Local, Dia / Mês / Ano 
À 
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC 
Rua Rio Purús nº 103 - Conjunto Vieiralves, loteamento Jardim Amazônia, Bairro: Nossa Senhora das Graças, CEP: 
69053-050 Manaus/AM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014 
 
OBJETO:  
AQUISIÇÃO, PELO MENOR PREÇO POR ITEM, DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (INFORMÁTICA, 
ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL 
AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - LICEU DE ARTES E OFÍCIOS CLAUDIO SANTORO – LAOCS 
PARINTINS. 
Prezados Senhores: 
De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da licitação em epígrafe, apresentamos nossa proposta de 
acordo com previsto no Pregão Presencial: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM, CONFORME ESTA NO MANUAL Quant 
MARCA/ 
MODELO 

Vlr unit  
 

Vlr total  

      

      

      

      

      

      

- O VALOR TOTAL DA PROPOSTA DA EMPRESA: R$.....(........) 
 
1 - DECLARAMOS QUE: 
I) Examinamos cuidadosamente o Edital, inteiramo-nos de todas as Cláusulas e seus detalhes e com eles 
concordamos, aceitamos todos os seus termos e condições e a eles desde já nos submetemos. 
II) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como recebemos todos os 
elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
III) Nos valores constantes da proposta estão incluídas todas as despesas, tais como frete, impostos, encargos e 
quaisquer outros encargos necessários ao perfeito atendimento no fornecimento dos produtos ofertados; 
IV) sob as penalidades cabíveis, que esta empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Pregão 
Presencial 17/2014; 
V) Que para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.852, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
VII) Que garantimos a substituição imediata dos produtos que apresentarem avarias e ou defeitos no prazo de validade 
da proposta que é de 180 dias.  
VIII) Que os produtos ofertados são todos de 1ª qualidade 
IX)  Todos os equipamentos ofertados possuem garantia total por 12 meses, conforme Declaração anexa. 
X) Nos valores ofertados estão inclusos todas as despesas para fornecimento e entrega dos equipamentos na 
cidade de Parintins. 
 
2- DADOS DA EMPRESA: 
 2.1-A Razão Social :............................................... 

2.2-CNPJ: ......................................................... 
2.3-Endereço Completo(Rua, nr, bairro, CEP) 
2.4-Contatos: (Telefones e endereço eletrônico) 

 
3- O representante da nossa empresa é o(a) Sr.(a.)............... – qualificação................. 
(Gerente/Sócio/Proprietário)........................................................endereco, RG, CPF, etc 
 
4- A validade desta proposta é de 180 dias. 
 
 

Assinatura, nome e cargo do representante legal da empresa 
Obs.: Esta carta deverá ser assinada pelo representante legal ou procurador constituído para tal fim, sendo 

neste caso, necessária a juntada do respectivo instrumento. 
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ANEXO III - MINUTA - CONTRATO AADC N.º ---- /2014 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 
(INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS) PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL AMAZONINO 
MENDES, BUMBÓDROMO - LICEU DE ARTES E OFÍCIOS CLAUDIO 
SANTORO – LAOCS PARINTINS, CELEBRADO ENTRE A AGÊNCIA 
AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E A 
EMPRESA........... 

A AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC, pessoa jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, instituída por meio do Decreto Estadual 
nº 31.136, de 30.03.2011, sob a forma de Serviço Social Autônomo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
13.659.617/0001-65, situada na Rua Rio Purús, nº 103 – Conjunto Vieiralves, loteamento Jardim 
Amazônia – Nossa Senhora das Graças, CEP: 69.053-050, Manaus/AM doravante denominada, 
simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, o Senhor ADEMAR 
RAIMUNDO MAURO TEIXEIRA, brasileiro, casado, Professor Universitário aposentado, portador da 
Cédula de Identidade sob o nº 0121988-SSP/AM, e do CPF nº 017.786.922-49, residente e domiciliado na 
Rua dos Araparis, nº 42, Conj. Acariquara, Coroado III, CEP: 69.082-656, Manaus – AM e sua Diretora 
Administrativa e Financeira, a Senhora VALDENICE SEIXAS ELVAS, brasileira, divorciada, Auditora Fiscal 
da Receita Federal do Brasil aposentada, portadora da cédula de identidade nº 0160000-1-SSP/AM e CPF 
n.º 012.019.642-53, residente e domiciliada na Av. do Turismo, Alameda Athenas, casa 03 – Cond. 
Residencial Jardim Santorini, Ponta Negra, CEP. 69.037-005, Manaus/AM, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo Decreto de nomeação de 11/05/2011, publicada no DOE de 11/05/2011, e a empresa 
........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........, com sede na Rua........., CEP ......, Manaus/AM, 
doravante denominada, simplesmente, CONTRATADA, neste ato representada........... portador(a) da CI 
n.º ...... e CPF nº......, residente e domiciliado na .......CEP:......, Manaus/AM, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO tendo em vista o constante e decidido no Processo Administrativo nº 2658 01664 2014, em 
consequência da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 017/2014, nos termos do Manual de 
Licitações e de Contratos do Serviço Social  Autônomo da AADC, publicado no DOE de 17/08/2011 e ainda 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - LICEU DE ARTES E 
OFÍCIOS CLAUDIO SANTORO – LAOCS PARINTINS. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Vinculam-se ao presente Contrato o Edital, o Projeto Básico, a 
proposta da CONTRATADA e demais documentos que compõem o processo em referência, 
independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:  A execução dos serviços, objeto deste edital será 
realizado de forma direta, devendo a CONTRATADA fornecer e entregar os equipamentos discriminados 
neste contrato na cidade de Parintins, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento da 
Autorização de Fornecimento 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 
 Além das obrigações discriminadas no Edital e no Projeto Básico, partes integrantes deste 
Contrato; 
I - A CONTRATANTE se obriga 

1. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos materiais objetos da licitação, dentro do prazo e 
observadas às normas constantes neste Projeto e no Edital;  

2. Atender, durante o período de validade/garantia dos produtos fornecidos, aos chamados para 
substituição, no caso de ser constatado algum defeito não ocasionado pelo armazenamento ou 
uso indevido pelo contratante;  
2.1 - O prazo de validade dos produtos será de no mínimo 06 (seis) meses e atendidos aqueles 

especificados na descrição dos produtos;  
2.2 - O prazo de garantia dos produtos, é de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia 

ofertada pelo fabricante;  
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3 Colocar à disposição do CONTRATANTE todos os meios necessários à comprovação da 
qualidade e operacionalidade dos bens, permitindo a verificação de sua conformidade com as 
especificações;  

4 Cumprir os prazos estipulados neste Projeto Básico e as especificações dos materiais, objeto da 
licitação;  

5 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o 
objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios, defeitos ou incorreções, não 
ocasiona dos pelo contratante, durante toda a vigência do Contrato e da garantia.  

6 Realizar o fornecimento do objeto dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo a 
qualidade do objeto fornecido, segundo as exigências legais.  

7 Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação;  
8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento, não excluindo ou 
reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  

9 Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas 
no fornecimento do objeto e/ou na execução do Contrato.  

10 Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas 
reclamações inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, 
providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
CONTRATANTE;  

11 Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da 
execução do Contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a 
responsabilidade do Fornecedor Registrado pela execução de qualquer serviço;  

12 Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do Contrato, aceito pela CONTRATANTE, 
para representar a licitante vencedora, sempre que for necessário, o qual tenha capacidade 
gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no Contrato;  

13 Apresentar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos materiais entregues, 
14 Formalizar justificativa a CONTRATANTE quando não for possível a entrega de algum material 

dentro do prazo legal;  
15 A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do Contrato. 

16 Entregar material de 1ª qualidade, substituindo aqueles que não atenderem esta qualidade. 
17 Manter, durante todo período do Contrato, todas as condições de habilitação. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

1. Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos bens, objeto da contratação;  
2. Realizar o pagamento nos prazos e na forma estipulada no Edital e neste Contrato; 
3. Acompanhar e fiscalizar a execução o Contrato a ser firmado;  
4. Comunicar imediatamente ao Fornecedor quaisquer irregularidades no fornecimento do objeto 

licitado e/ou vício no produto adquirido para que seja providenciada a regularização..  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO: A CONTRATANTE pagará  à CONTRATADA, o valor referente aos 
produtos entregues  no período anterior ao da emissão da nota fiscal. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Os valores para emissão das notas fiscais devem obedecer aos 
valores discriminados no(s) quadro(s) a seguir: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL UNID QTD Unit Total 

1 
(Descrever o item conforme detalhado no projeto básico, 
informando quantidade no pacote, metragem em caso de 
rolo, etc...devendo ser informado a marca) 

    

2      

TOTAL  

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, conforme a prestação dos serviços, 
até 15 (quinze) dias uteis, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, Recibo e Boleto, devidamente 
atestada pelo(s) funcionário(s) indicado(s) pela CONTRATANTE. 
  SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Havendo erro na(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) ou  circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, aquelas será(ão) devolvida(s) e o  pagamento ficará pendente até que a 
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CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a CONTRATANTE. 
 SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Na Nota Fiscal deverá constar: 

NRº DO CONTRATO DE GESTÃO – 03/13 CCAM/PARINTINS 
NRº DO CONTRATO..... 
NRº DO PROCESSO -  2658.01664.2014 
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA..... 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O valor Global Estimado da 
contratação é de R$ ........ (.........), correndo por conta de recursos específicos consignados no Contrato 
de Gestão Nrº 03/13  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO: Os preços não poderão ser reajustados, para mais ou para 
menos. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO: Para acompanhamento e fiscalização da execução deste 
Contrato, que registrará em relatório todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, fica designado o 
Sr(a)....... 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser 
prestados imediatamente, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que 
serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato será de 60 (sessenta) dias, 
com vigência a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, em conformidade com o 
Manual de Licitações e Contratos da AADC. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA:  A CONTRATADA, de acordo com o disposto no Edital, deverá 
oferecer garantias dos produtos fornecidos durante a vigência do Contrato, substituindo imediatamente 
os produtos recusados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES: A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência 
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, por inexecução total ou parcial ou 
rescisão por parte da CONTRATADA. 
c) Suspensão por 2(dois) de participação em processo licitatório da AADC. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O valor da multa poderá ser glosada no pagamento da nota fiscal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO: São motivos para a rescisão do presente 
Contrato: 

a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
b) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE  a comprovar a impossibilidade da 

execução do serviço contratado, nos prazos estipulados; 
c) o atraso injustificado no atendimento dos serviços; 
d) a paralisação do serviço ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 
e) o não atendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
f) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

g) a decretação de falência; 
h) a dissolução da sociedade, sem formalização a CONTRATANTE; 
i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do Contrato, sem prévia comunicação a CONTRATANTE; 
j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do Contrato. 
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SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: A rescisão deste Contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados 

da letra “a” até a letra “f” dessa Cláusula; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que 

haja conveniência para a CONTRATANTE; 
c) judicial nos termos da legislação. 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA: A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO: As partes elegem o foro da Comarca de Manaus no Estado do 
Amazonas, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, desde que não 
possam ser dirimidas pela mediação administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem assim justas e acertadas, celebram o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a todos 
os atos presentes, vai pelas partes assinado. 
 

Manaus,____de________de 2014. 
 
 

                                                                             -----EMPRESA--- 
                                                                                CONTRATADA 

 
 
 

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC 
ADEMAR RAIMUNDO MAURO TEIXEIRA 

PRESIDENTE 
 
 

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL – AADC 
VALDENICE SEIXAS ELVAS 

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

 

 

 

Testemunhas: 

Nome:________________________________ 
CPF    :________________________________ 
Assinatura:_____________________________ 

Nome:___________________________________ 
CPF     :___________________________________ 
Assinatura:________________________________ 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE  DECLARAÇÃO DE GARANTIA E  ASSISTENCIA TÉCNICA 

(Em papel timbrado da empresa) 

 
 

Manaus, ____de________de 2014. 
 
À 
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC 
Rua Rio Purús nº 103 - Conjunto Vieiralves, loteamento Jardim Amazônia, Bairro: Nossa 
Senhora das Graças, CEP: 69053-050 Manaus/AM 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 17//2014 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO, PELO MENOR PREÇO POR ITEM, DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 
(INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CENTRO CULTURAL AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - 
LICEU DE ARTES E OFÍCIOS CLAUDIO SANTORO – LAOCS PARINTINS. 
 
A empresa_____________________, neste ato representada por seu representante 
legal_______ – qualificação______(Gerente/Sócio/Proprietário)________CPF__________, 
declara, formalmente que prestará garantia e assistência técnica do(s) equipamentos(s) e 
instrumentos ofertado(s), a qual não será inferior a 12 (doze) meses a contar da entrega do(s) 
equipamentos e do(s) instrumentos. 
 
Atenciosamente; 
 
 
 

(Razão Social da empresa, Nome, CPF, função ou cargo e assinatura do Responsável 
Legal pela LICITANTE) 

 
Obs:  
- Esta Declaração deverá ser entregue no envelope da PROPOSTA; 
- A não apresentação desta Declaração poderá, a critério da Comissão, resultar na 
desclassificação da licitante. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE CARTA-CREDENCIAL 
(Em papel timbrado da empresa) 

 
 
Manaus, _____ de ________ de 2014. 

 
 
 
A 
AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - AADC 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 17/2014 
OBJETO - AQUISIÇÃO, PELO MENOR PREÇO POR ITEM, DE 
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS E 
ACESSÓRIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO 
CULTURAL AMAZONINO MENDES, BUMBÓDROMO - LICEU DE ARTES E 
OFÍCIOS CLAUDIO SANTORO – LAOCS PARINTINS. 
 
ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE 

 
 
 
A (nome da empresa), por seu responsável legal infra-assinado, CREDENCIA 

o(s) Sr.(s) ................................ e .................................... Carteira(s) de 
Identidade n.º .................. e ......................, CPF/MF n.º ............................... 
e .................................... que é (são) a(s) pessoa(s) devidamente 
AUTORIZADA(s) nos termos do Art. 1.288 do Código Civil Brasileiro para que 
nos representem junto a Agência Amazonense de Desenvolvimento 
Cultural - AADC, consoante a exigência contida no Edital do Pregão Presencial 
17/2014, com plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar, 
impugnar ou desistir de recursos, assinar termo de compromisso de 
fornecimento e em geral para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes 
ao PREGÃO PRESENCIAL 17/2014 em epígrafe. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

(Nome, função ou cargo e assinatura do Responsável Legal pela 
EMPRESA) 

 

 

Observações:  
1- emitir em papel timbrado da empresa. 

2- O representante terá que anexar cópia da documentação pessoal e apresentar o original, além dos 
exigidos no Edital. 
3– Esta Carta-Credencial deverá ser apresentada fora do envelope. 
4- Caso o representante da empresa não seja o proprietário, esta credencial deverá ter a 
assinatura reconhecida em cartório ou ser anexado a ela cópia da procuração. 

 

 


