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PROCESSO SEDUC N° 012/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 008/2023 

 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE , através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO por intermédio do Pregoeiro Público, designado pela Portaria nº. 549/2023, de 

01/03/2023, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, 

do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro  

de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 

06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando -se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital  e 

seus anexos que poderão ser adquiridos nos sites: www.ednaldopregoeirope.com.br e www.bnc.org.br. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 29/03/2023 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:10 horas do dia 29/03/2023. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC  www.bnc.org.br 

1 DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preço 
consignado em Ata para futura e eventual aquisição com entrega parcelada, de mobili ários 

destinados às Unidades Escolares deste Município, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo: 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
A dotação Orçamentária, Art.15 da lei 8666/93 de junho de 1993, que prevê o registro de preços, e 

sua regulamentação pelo Decreto Federal Nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (art.7º §2º). 

http://www.bnc.org.br/
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3.   DO REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões 

são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1  Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 

satisfaçam todas as exigências, especif icações e normas contidas neste Edital e seus Anexos  

4.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras. 

4.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

4.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 

cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.  

4.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas  à 
Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário f ixado no edital para o 

recebimento das propostas.  

4.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:  

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 

Bolsa, poderes específ icos de sua representação no pregão. 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital, conforme modelo (ANEXO 06) e 

c) Especif icações do Produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 

marca e modelo e em caso de itens específ icos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser 

identif icada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º. 

d) O custo de operacionalização e uso do sistema, f icará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de 

taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 

regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras, anexo 04 

4.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 

no Anexo 08 para f ins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 
ser digitado no sistema, verif icar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 

da LC 123/2006. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
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5.1  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equip e de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassif icar propostas indicando os motivos;  

f ) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) verif icar a habilitação do proponente classif icado em primeiro lugar;  

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS: 

5.2  As pessoas jurídicas ou f irmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 3.6 “a”, com f irma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br.  

5.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por 

meio de seu operador designado, em campo próprio do s istema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

5.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia def inição de 

senha privativa. 

5.5  A chave de identif icação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa 

Nacional de Compras. 

5.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de 
Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 
PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N° 012/2023             -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 008/2023 

5.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

PARTICIPAÇÃO: 

5.8  A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequent e 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados 

data e horário limite estabelecido.   

5.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, f icando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;  

5.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,  
assume como f irmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

5.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

5.12 Não poderão participar desta licitação os interessados:  
 

5.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

5.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

5.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;  

5.12.5  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

5.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

5.13  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telef ones: Curitiba-PR (42) 3026-4550, ou através da 

Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para o f im do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

mailto:contato@bnc.org.br
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade f iscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sess ão 
pública do Pregão, f icando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classif icação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classif icado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário; 

7.1.2. Marca; 

7.1.3. Fabricante;  

7.2. Todas as especif icações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a f iscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
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agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,  

caso verif icada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES  

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital.  

8.2. O Pregoeiro verif icará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis  

ou não apresentem as especif icações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassif icada a proposta que identif ique o licitante.  

8.2.2. A desclassif icação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

8.2.3. A não desclassif icação da proposta não impede o seu julgamento def initivo  em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classif icadas, sendo que somente estas  

participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário f ixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  
 

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 
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8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justif icadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

8.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identif icação do licitante.  

8.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação .  

8.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme def inido neste Edital e seus 

anexos.  

8.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

8.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verif icação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identif icará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classif icadas, para o f im de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 

de 2015. 

8.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

8.22 A melhor classif icada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

8.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classif icada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classif icação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

8.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado  

sorteio entre elas para que se identif ique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

8.25 Quando houver propostas benef iciadas com as margens de preferência em relação ao 

equipamento estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

f izerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.   
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8.26 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classif icação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

f inais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando -se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

8.27.1 no país; 

8.27.2 por empresas brasileiras;  

8.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

8.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com def iciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.28 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

8.29.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.29.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classif icado que, no prazo de até 02:00h (duas 
horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,  
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

conf irmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.30 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classif icada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
 
9.2 Será desclassif icada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço f inal superior ao preço 

máximo f ixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários  

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  
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9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 

suspeita; 
 
9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 

 
9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-
mail, no prazo de até 01 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
9.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justif icada 
do licitante, formulada antes de f indo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

 
9.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do Produto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassif icado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classif icação.  

9.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

9.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o f im de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

9.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

9.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verif icará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 DA HABILITAÇÃO  

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação  do licitante detentor da 
proposta classif icada em primeiro lugar, o Pregoeiro verif icará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

10.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União  

(https://certidoes-apf .apps.tcu.gov.br/) 

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,  a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verif icar se houve f raude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

10.1.2.2 A tentativa de burla será verif icada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassif icação. 

10.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verif icação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate f icto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo -se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

10.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares , necessários 
à conf irmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,  o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

 
10.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a f ilial, todos os documentos deverão estar em nome da f ilial, exceto aqueles doc umentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
 
10.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e f ilial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a c entralização  
do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para f ins de habilitação:  
 

10.6 Habilitação jurídica:  

10.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

10.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certif icado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação f icará condicionada à verif icação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

10.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente reg istrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 
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10.6.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, f ilial ou agência; 

10.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

10.6.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.6.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

10.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.7.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.7.2 prova de regularidade f iscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

10.7.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

10.7.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto -Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

10.7.5 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

10.7.6 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.7.7 caso o licitante detentor do menor preço seja qualif icado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade f iscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.7.8 A licitante melhor classif icada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade f iscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.  

10.8 Qualificação Econômico-Financeira. 

10.8.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e); com data de expedição ou revalidação dos últimos 
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30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no preâmbulo, caso o documento 
não consigne prazo de validade. 

 
10.8.1.1 Nas comarcas onde não houver Processo Judicial Eletrônico (PJ -e), o licitante 
deverá apresentar declaração comprobatória expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, sob pena de Inabilitação. 
 

10.8.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa 

exigíveis e apresentados na forma da lei, com cópia de abertura e encerramento do livro diário, que 
comprovem a boa situação f inanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices of iciais, quando encerrado há mais de três 

meses da data f ixada para a Sessão de Julgamento da presente licitação. 
 
10.8.3 A comprovação da boa situação f inanceira da licitante será baseada na obtenção dos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou superior 
a 1,0(um), nos índices abaixo indicados: 

 
   LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

   SG = ___________Ativo Total________________ 
    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
   LC = ___Ativo Circulante___ 

    Passivo Circulante 
 
10.8.4 Serão considerados e aceitos como na forma da Lei os Balanços Patrimoniais e 

demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências: 
 

10.8.4.1 Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado  

em publicação no Diário Of icial do Estado ou jornais de grande circulação;  
 
10.8.4.2 Quando se tratar de outra forma societária (ME, EPP, LTDA e Empresas 

Individuais): O balanço patrimonial deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial  
da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente, bem como as cópias dos 
Termos de Abertura e Encerramento, extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do Decreto Lei 

nº 486/69), contendo: 
 

10.8.4.2.1 Identif icação e assinaturas legíveis do(s) sócio(s) da empresa;  

 
10.8.4.2.2 Identif icação e assinatura legível (chancela) do responsável contábil 
da empresa, devidamente registrado no CRC - Conselho Regional de 

Contabilidade. 
 
10.8.5 Quando se tratar de sociedade constituída a menos de 01 (um) ano,  esta deverá apresentar 

apenas o Balanço de Abertura, o qual deverá conter a Identif icação e assinatura legível (chancela)  
do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no CRC - Conselho Regional de 
Contabilidade, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante e/ou em outro órgão equivalente. 

10.9 Qualificação Técnica 

10.9.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 

empresa licitante fornecido Produto compatível e pertinente com o objeto deste Edital , 
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devendo o atestado conter: além do nome do atestante, seu CNPJ, endereço completo,  
telefone e afirmação de que a Empresa executou corretamente as atividades pertinentes,  

atendendo a todas as condições contratuais. Não será aceito o Atestado de Capacidade 

Técnica subscrito pela própria empresa licitante. 

10.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benef ícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.  

 
10.11 A existência de restrição relativamente à regularidade f iscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualif icada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  
 

10.12 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 
 
10.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualif icada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade f iscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justif icativa. 
 

10.14 A não-regularização f iscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classif icação. Se, na ordem de classif icação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação f iscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.   

10.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

10.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.17 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verif icação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate f icto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

10.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, f icará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.  

10.19 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suf iciente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

10.20 Constatado o atendimento às exigências de habilitação f ixadas no Edital, o licit ante será 

declarado vencedor. 
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11 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta f inal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

11.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

f ins de pagamento. 

11.2 A proposta f inal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

11.2.1 Todas as especif icações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos. 

11.4 A oferta deverá ser f irme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassif icação. 

 
11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especif icações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 
 
11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 DOS RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização f iscal e trabalhista da licitante 

qualif icada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verif icar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.  

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verif icará 

as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 
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12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, f icando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo -lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista f ranqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classif icado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização f iscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.  
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.  

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.  

14 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

15 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 

validade encontra-se nela f ixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital; 

16.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
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correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de seu recebimento; 

16.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito; 

16.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 

do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições; 

16.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classif icação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

17 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será f irmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2 O adjudicatário terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de até (dois) dias, a contar da data de 

seu recebimento.  

17.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justif icada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

17.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que: 

17.6 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 

as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.7 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

17.8 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 

78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

Lei. 

17.9 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência.  

17.10 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identif icar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no  âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto 
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no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

17.11 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes 

da contratação. 

17.12 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

17.13 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  

17.14 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classif icação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1 Serão aplicadas ao responsável pelas inf rações administrativas previstas no Art. 156 da Lei 

14.133/2021, as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

18.2 Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - a natureza e a gravidade da inf ração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

18.3 A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela inf ração 

administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se just if icar a 

imposição de penalidade mais grave. 
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18.4 A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, 
não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor 

do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer 

das inf rações administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021. 

18.5 A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 

inf rações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 Lei 14.133/2021,  
quando não se justif icar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

18.6 A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 
inf rações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 Lei 14.133/2021, 

bem como pelas inf rações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do ref erido 
artigo que justif iquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, 
e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

18.7 A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e 

observará as seguintes regras: 

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro 
de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia 

ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público 
e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência 
exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I 

deste parágrafo, na forma de regulamento. 

18.8 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.  

18.9 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

18.10 A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

18.11 A recusa injustif icada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando -o às penalidades previstas na 

Lei 14.133/2021. 

18.12 O atraso injustif icado na execução do contrato, sua inexecução parcial ou total, sujeitará as 

sanções previstas na Lei 14.133/2021, quais sejam: 

a) Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela inf ringência de qualquer item 

pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores do Contrato .  

b) Multa moratória, na hipótese de atraso na execução de qualquer etapa, obedecida a 

seguinte fórmula: 
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M = C x F x N, sendo:  

M = valor da multa;  

C = valor correspondente à fase, etapa ou parcela do cronograma;  

F = fator progressivo, segundo a tabela do quadro F;  

N = período do atraso, em dias corridos. 

PERÍODO DE ATRASO (DIAS CORRIDOS) FATOR PROGRESSIVO 

Até 10 (dez) dias 0,03 

De 11 (onze) a 20 (vinte) dias 0,06 

De 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias 0,09 

De 31 (trinta e um) a 40 (quarenta) dias 0,12 

Acima de 41 (quarenta e um) dias 0,15 

c) Multa específ ica, no valor equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, 

pelo descumprimento de qualquer outra obrigação contratual ou legal.  

d) Multa especial, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, quando a 
CONTRATADA, sem a existência de motivo justo, rescindir ou der causa à rescisão do 

Contrato.  

e) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, por prazo não 

superior a dois anos.  

f ) Declaração de inidoneidade ara licitar ou contratar com a Administração Pública.  

18.13 Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, supra, quando ocorrer prorrogação do 
prazo, em razão de impedimentos comprovados para a execução da obrigação assumida, ou de 

concessão de prazos adicionais, prévia e expressamente ajustados para a realização de trabalhos de 

acréscimos, nos casos legalmente permitidos. 

18.14 A cobrança de multa será feita mediante desconto na fatura ou, não sendo possível obter o seu 

valor, judicialmente. 

18.15 As multas, quando cabíveis, serão cumulativas. 
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18.16 A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento de suas 
obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos 

causados ao contratante. 

19 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

19.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classif icado. 

19.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classif icado. 

19.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classif icados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 

durante a fase competitiva. 

19.4 Esta ordem de classif icação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 

cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.  

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

20.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, em campo Próprio do Sistema BNC. 

20.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

20.4 Acolhida a impugnação, será def inida e publicada nova data para a realização do certame. 

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este edital poderão ser enviados ao Pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico 
através do e-mail: licitacoes.seducpaulista@gmail.com, ou em campo próprio do sistema 

www.bnc.org.br. 

20.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

20.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

20.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 
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21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja co municação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo -lhes validade e ef icácia para f ins de 

habilitação e classif icação. 

21.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

21.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a f inalidade e a segurança da contratação.  

21.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

21.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

21.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BNC.ORG.BR, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista f ranqueada 

aos interessados. 

21.12 Integram este Edital, para todos os f ins e efeitos, os seguintes anexos:  

21.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

21.12.2 ANEXO II – Modelo de proposta; 

21.12.3 ANEXO III – Termo de Adesão – BNC 

21.12.4 ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema; 

21.12.5 ANEXO V – Declaração Inidoneidade 

21.12.6 ANEXO VI – Declaração Habilitação 
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21.12.7 ANEXO VII – Declaração menor de idade; 

21.12.8 ANEXO VIII – Declaração ME/EPP 

21.12.9 ANEXO IX – Declaração Responsabilidade 

21.12.10 ANEXO X – Declaração Vínculo 

21.12.11 ANEXO XI – Minuta da Ata de Registro de Preços 

21.12.12 ANEXO XII – Minuta de Contrato 

 

 

Paulista/PE, 14 de março de 2023. 
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

(disponibilizado em formato PDF) 
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ANEXO 01-A DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. V. UNIT V. TOTAL 

1 

Armário aço Acabamento Superficial, com 16 portas 
CatMat 483429 (COTA PRINCIPAL AMPLA 
CONCORRÊNCIA) item 21 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 95 
R$      

951,67 
R$               

90.408,65 

2 

Armário de aço para escritório com chave. CatMat 383162 
- (COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 22                               

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 439 
R$  

1.113,17 
R$             

488.681,63 

3 

Armário arquivo em aço para escritório com 06 gavetas. 
CatMat 207368  (COTA EXCLUSIVA ME/EPP)  

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 143 
R$      

155,31 
R$               

22.209,33 

4 

Estante em aço desmontável - 6 prateleiras. CatMat 
367059 - (COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) 
item 23 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 331 
R$      

942,87 
R$             

312.089,97 

5 

Mesa de Alimentação para Berçário com 5 lugares - 
(COTA EXCLUSIVA ME/EPP) 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência    

UNID. 23 
R$  

3.221,00 
R$               

74.083,00 

6 

 Conjunto de Mesa Hexagonal com 6 Cadeiras - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 24 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 23 
R$  

2.936,71 
R$               

67.544,33 

7 

Conjunto para aluno CJA-03 CatMat150113 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 25 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 305 
R$      

520,90 
R$             

158.874,50 

8 
Conjunto para aluno CJA-05 CatMat 150113 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 26 

UNID. 623 
R$      

587,19 
R$             

365.819,37 
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OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

9 

Conjunto para aluno CJA-06 CatMat 150113 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 27 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 886 
R$      

637,75 
R$             

565.046,50 

10 

Conjunto Professor CatMat 308188 - (COTA PRINCIPAL 
AMPLA CONCORRÊNCIA) item 28 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 291 
R$  

1.135,33 
R$             

330.381,03 

11 

Mesa de escritório de duas gavetas c/ chave CatMat 
266275 - (COTA PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) 
item 29 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência   

UNID. 126 
R$      

490,83 
R$               

61.844,58 

12 

Cadeira escritório fixa CatMat 382870 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 30 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 305 
R$      

610,42 
R$             

186.178,10 

13 

Cadeira escritório giratória CatMat 445412 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 31 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 122 
R$      

899,50 
R$             

109.739,00 

14 

Cadeira empilhável plástica preta CatMat 383628 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 32 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 501 
R$      

197,38 
R$               

98.887,38 

15 

Cadeira sobre longarina CatMat 478450 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 33 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 79 
R$  

1.122,10 
R$               

88.645,90 

16 

Mesa reunião retangular 2M CatMat 475765 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 34 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 52 
R$  

1.441,17 
R$               

74.940,84 
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17 

Mesa reunião retangular 2,5M CatMat 390503 - (COTA 
EXCLUSIVA ME/EPP) 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência   

UNID. 34 
R$  

1.788,01 
R$               

60.792,34 

18 

Conjunto infantil para refeitório + 2 bancos CatMat 150113 
(COTA EXCLUSIVA ME/EPP)                      

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência   

UNID. 13 
R$  

3.013,83 
R$               

39.179,79 

19 

Mesa refeitório (1º ao 5º) CatMat 475767 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 35 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 46 
R$  

2.330,43 
R$             

107.199,78 

20 

Mesa refeitório (6º a 9º/EJA) CatMat 481341 - (COTA 
PRINCIPAL AMPLA CONCORRÊNCIA) item 36 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 41 
R$  

2.746,11 
R$             

112.590,51 

21 

Armário aço Acabamento Superficial, com 16 portas 
CatMat 483429  (COTA RESERVADA ME/EPP) item 01 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 31 
R$      

951,67 
R$               

29.501,77 

22 

Armário de aço para escritório com chave. CatMat 383162 
(COTA RESERVADA ME/EPP) item 02 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 146 
R$  

1.113,17 
R$             

162.522,82 

23 

Estante em aço desmontável - 6 prateleiras. CatMat 
367059  (COTA RESERVADA ME/EPP) item 04                              

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 110 
R$      

942,87 
R$             

103.715,70 

24 

 Conjunto de Mesa Hexagonal com 6 Cadeiras  (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 06                                      

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 8 
R$  

2.936,71 
R$               

23.493,68 

25 
Conjunto para aluno CJA-03 CatMat150113  (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 07 

UNID. 101 
R$      

520,90 
R$               

52.610,90 
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OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

26 

Conjunto para aluno CJA-05 CatMat 150113  (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 08    

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 208 
R$      

587,19 
R$             

122.135,52 

27 

Conjunto para aluno CJA-06 CatMat 150113  (COTA 
RESERVADA ME/EPP)  item 09         

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 295 
R$      

637,75 
R$             

188.136,25 

28 

Conjunto Professor CatMat 308188  (COTA RESERVADA 
ME/EPP)  item 10   

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 97 
R$  

1.135,33 
R$             

110.127,01 

29 

Mesa de escritório de duas gavetas c/ chave CatMat 
266275 (COTA RESERVADA ME/EPP)  item 11          

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência   

UNID. 42 
R$      

490,83 
R$               

20.614,86 

30 

Cadeira escritório fixa CatMat 382870 (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 12                                                       

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 101 
R$      

610,42 
R$               

61.652,42 

31 

Cadeira escritório giratória CatMat 445412 (COTA 
RESERVADA ME/EPP)  item 13                                              

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência  

UNID. 41 
R$      

899,50 
R$               

36.879,50 

32 

Cadeira empilhável plástica preta CatMat 383628 (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 14                                     

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 167 
R$      

197,38 
R$               

32.962,46 

33 

Cadeira sobre longarina CatMat 478450 (COTA 
RESERVADA ME/EPP)  item 15                                                 

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 26 
R$  

1.122,10 
R$               

29.174,60 
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34 

Mesa reunião retangular 2M CatMat 475765  (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 16                                          

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 17 
R$  

1.441,17 
R$               

24.499,89 

35 

Mesa refeitório (1º ao 5º) CatMat 475767  (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 19                                                  

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 15 
R$  

2.330,43 
R$               

34.956,45 

36 

Mesa refeitório (6º a 9º/EJA) CatMat 481341  (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 20                                           

OBS. A descrição detalhada dos itens encontram-se 
no anexo 1 do Estudo Técnico Preliminar e termo de 
referência 

UNID. 13 
R$  

2.746,11 
R$               

35.699,43 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
R$          

4.483.819,79 

 

Valor total estimado: R$ 4.483.819,79 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e três mil 

oitocentos e dezenove reais e setenta e nove centavos).  
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ANEXO 02 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA SEDUC Nº ___/2023 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica SEDUC nº 008/2023, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 

seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.  

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

   CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento 

def initivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especif icado no Anexo 01, deste Edital.  

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, f iscais e comerciais, assim como despesas 

com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.  

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 

DECISÃO.  
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ANEXO 03 

 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA NACIONAL 

DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES  

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)  

Nome:(Razão Social)    

CNPJ:    (  ) ME/ EPP                   

Endereço:     

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   Inscrição estadual:   

Telefone comercial:      

Representante legal:   E-mail*:   

RG:   Emissor:   

CPF:     

Celular:   Data de nasc:    

Responsável Financeiro:   Telefone:   

e-mail f inanceiro:      
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e-mail (                                                ) no qual gostaria de receber informativo de editais.  

Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais 

*o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa   

1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualif icado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de Compras “BNC”, do 

qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.   

2. São responsabilidades do Licitante:   

i. Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 

quais venha a participar;   

ii. Observar e cumprir a regularidade f iscal, apresentando a documentação exigida nos editais 

para f ins de habilitação nas licitações em que for vencedor;   

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 

normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e se 

responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e   

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras. 

 
4. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do 

regulamento. 
 

5. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser rescindido 

ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação exp ressa, sem prejuízo das 

responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.    

   

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____.  

 

 

 

 Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com f irma reconhecida em cartório por verdadeiro)  
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ANEXO 04 

  

FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

  

PARA FORNECEDORES:   

A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002. 
que diz “para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação” e para o 

fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza hospedagem de dados e 
serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação em nuvem, bem como o 
armazenamento de arquivos e dados. Promovendo atualizações constantes por meio de 

desenvolvimento de novos recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de 
editais e dados, suporte web personalizado ao usuário fornecedor, com orientações nas dúvidas sobre 

o sistema e sobre o edital.  

Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada par ticipante 

O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.   

Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de 

pagamento:   

  PLANO DE ADESÃO A:    R$ 98,10 única participação por edital. 

 PLANO DE ADESÃO B:    R$ 135,00 mensal 

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como apresentar uma 

nova tabela de cobrança.  

 Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.  

Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação.  

O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como 
inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos 
inadimplentes da Bolsa Nacional de compra e ao automático cancelamento de sua Senha ou de 

Chave Eletrônica.    

A cobrança do plano de adesão, será emitida no momento do cadastro através de “boleto bancário”.  

A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do comprovante 

para o e-mail f inanceiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.    
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Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sistema, com 
reconhecimento de f irma e procurações (se for o caso).  E o envio dos originais  no prazo de 10 dias a 

contar da data da assinatura.  

Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será aceita.    

 

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____.  

   

 

________________________________________________________________________________  

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por 

verdadeiro)  
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ANEXO 05 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2023 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.  

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Secretaria Municipal de Educação 

de ________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, f irmamos a presente. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 

o número do CNPJ. 
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ANEXO 06 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2023 

 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 

o número do CNPJ. 
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ANEXO 07 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2023 

 

DECLARAÇÃO DE MENORES 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854,  

de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
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ANEXO 08 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº _____/2023 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP 

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de 

direito, especif icamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob 

o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 

 

 

______________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO 09 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº _____/2023 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para f ins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da 

Secretaria Municipal de Educação do Paulista, que a 

empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as condições 

de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 

material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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ANEXO 10 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº _____/2023 

 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

(Razão Social)  ___________________________________________________________________ 

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ 

 Sediada_______________________________________________________ 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 
modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Município de _________, não integra nosso 
corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto 

ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, f irmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 

o número do CNPJ. 
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ANEXO 11 

PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 012/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 008/2023 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC Nº _______/2023 
 
 

Aos _______ (POR EXTENSO) dias do mês de __________ de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal 

do Paulista, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, localizada à Av. Marechal 

Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista-PE, neste ato representado pelo Secretário, Dr. José Geraldo 

de Araújo Lima, brasileiro, Casado, Contador, nomeado por meio da Portaria Nº 006/2022, datada em 

05/01/2022, portador da Carteira de Identidade nº 2170144 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 

283.026.994-20, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente ÓRGÃO 

GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO 

SEDUC Nº 008/2023 e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Itens abaixo, Homologada 

em _____/______/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a 

presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos  termos do 

Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as 

alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observadas condições estabelecidas no ato 

convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem: 

 
1 – DO OBJETO: Registro de preço consignado em Ata para futura e eventual aquisição com entrega 
parcelada, de mobiliários destinados às Unidades Escolares deste Município . 

 
1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, f ica(m) registrado(s) na 
Secretaria Municipal de Educação do Paulista – PE, observada a ordem de classif icação, os preços 

do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando  o compromisso de fornecimento, 
nas condições estabelecidas no ato convocatório.  
 

1.2 – Fornecedor 
 
Empresa _________________________________, CNPJ Nº ________________________, com 

sede à _______________________, CEP: ________________, Telefone (_____) 
__________________, Fax (____) _____________, representada por seu (sua) __________, Sr(a) 
______________________, (nacionalidade, e estado civil), residente e domiciliado(a) em 

______________________, RG Nº _________ (órgão emissor), CPF/MF Nº ___________________.  
 
Valor Total registrado: R$ ___________________ (POR EXTENSO).  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. MARCA 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

      
VALOR TOTAL R$  

 



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 
PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N° 012/2023             -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 008/2023 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será 
formalizado pela Secretaria Municipal de Educação do Paulista ou Interessados mediante assinatura 

de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 
008/2023. 
 

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 008/2023. 
 

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, f ica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.  
 

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Educação do Paulista 
adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata. 
 

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 
divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).  
 

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os 
preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convocar os fornecedores 

registrados para negociar o novo valor. 
 
4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de 

Educação do Paulista poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para 
oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse f im.  
 

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.  
 

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 
mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Educação do Paulista à época da licitação, bem como 
eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.  

 
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 
6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.  

6.2 –não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justif icativa aceitável. 

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

6.4 – tiver presente razões de interesse público. 

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 

gerenciador. 



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 
PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N° 012/2023             -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 008/2023 

6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes 

de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.  

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de 
Registro de Preços na imprensa of icial, que é condição indispensável para sua ef icácia, será 

providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 
 

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será 
o Foro da Comarca do Paulista, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para todos os f ins previstos em direito. 
 

 
 
 

 
José Geraldo de Araújo Lima 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

(Representante) 
(Razão Social) 

EMPRESA REGISTRADA 
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ANEXO 12 

MINUTA DE CONTRATO SEDUC N.º _____/2023 

 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DO 

PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA/PE, E A 

EMPRESA _________________________,  

INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº ______, CONFORME 

PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 012/2023,  

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 008/2023, ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC N° ____/2023. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e 

Foro da Comarca do Paulista, Estado de Pernambuco, localizada à Av. Agamenon Magalhães, S/N, 

Centro, Paulista-PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 10.408.839/0001-17, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, localizada à Av. Marechal Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista-PE, 

neste ato representado pelo Secretário, Dr. José Geraldo de Araújo Lima, brasileiro, Casado, Contador, 

nomeado por meio da Portaria Nº 006/2022, datada em 05/01/2022, portador da Carteira de Identidade 

nº 2170144 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.026.994-20, no uso da atribuição que lhe confere 

o ORIGINAL, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa __________, inscrita 

no CNPJ sob o n° __________, estabelecida à Rua ________, N° _____, BAIRRO, CIDADE/UF, CEP 

______, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ______________, RG n° _______ ÓRGÃO 

EXPEDIDOR, CPF n° _______________, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e 

avençado o presente instrumento contratual, de acordo com Processo Licitatório SEDUC nº 012/2023, 

Pregão Eletrônico SEDUC nº 008/2023, e mediante as seguintes cláusulas e condições que 

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a f ielmente cumprir, por si e seus sucessores. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a aquisição com entrega parcelada, de mobiliários destinados às 
Unidades Escolares deste Município, de acordo com especif icações, quantitativos e condições 
constantes no Edital do Pregão supracitado e seus Anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

Os valores atribuídos individualmente pela aquisição objeto da presente contratação serão os 
seguintes: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. MARCA 
VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

      
VALOR TOTAL R$  

 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ ____________, (POR EXTENSO).  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão -
de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros gastos não 

especif icados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste contrato;  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços estabelecidos neste Instrumento Contratual poderão vir a ser 

reajustados, após 12 (doze) meses, a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 
orçamento a que essa se referir, utilizando-se, para tanto, até o limite do Índice de Preços ao 
Consumidor - IPCA, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro que venha a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 

Vincula-se a este Contrato o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 008/2023, seus Anexos e 
a Ata de Registro de Preços SEDUC N° ____/2023, bem como a Proposta readequada do vencedor. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 

assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

O acompanhamento da execução desse Contrato f icará a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, Contratante, mediante nomeação de servidores especialmente designados para este f im, 
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO– Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 

I. f iscalizar e atestar o fornecimento dos produtos, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;  

II.  comunicar eventuais falhas no fornecimento dos produtos, cabendo à CONTRATADA 

adotas as providências necessárias; 

III.  garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com o fornecimento dos produtos. 

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, 

em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A f iscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR DO CONTRATO 
 

Durante a vigência desse contrato, a gestão será de responsabilidade da (o) Sr.(a) _________,  
nomeado (a) pela portaria nº ________, emitida pela Secretaria de Educação, no que se refere a:   
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I. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e 

encaminhar a solicitação de prorrogação;   
  
II. Verif icar se a entrega de materiais, será cumprida integral ou parceladamente;   

  
III. Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;   

  
IV. comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a contratada;  

  
V. solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua 
responsabilidade;  

  
VI. acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma f ísico -f inanceiro;   
  

VII. estabelecer prazo para correção de eventuais pendências  na execução do contrato e 
informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dif iculdades em relação a 
terceiros;   

  
VIII. Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modif icações no cronograma 
f ísico-f inanceiro, substituições de materiais e produtos, formulados pela contratada.  

  
IX. Na ausência temporária ou def initiva do f iscal titular, o Gestor deverá substituí-lo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

I. efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona 

deste Contrato; 

II.  promover o acompanhamento e a f iscalização do fornecimento dos produtos, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio  as falhas detectadas; 

III.  comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste 
instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especif icações e condições estabelecidas, no Termo de Referência - Anexo I do Edital de 

Pregão Eletrônico SEDUC N° 008/2023 e no presente Contrato; 

IV. notif icar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

I. manter as condições de habilitação e qualif icação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas 

condições;  

II.  atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo I do Edital 

de Pregão Eletrônico SEDUC N° 008/2023) e na Ata de Registro de Preços; 
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III.  responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato, 
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo 

ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas 
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da expedição da Ordem de Fornecimento; 
 
Parágrafo segundo - A entrega deverá ser realizada de forma PARCELADA, no horário de 8:00h às 

12:00h e de 14:00h as 16:00h, em dias úteis nos locais indicados pela Secretaria de Educação, 
conforme endereços relacionados no Termo de Referência. 

QUANTO AO RECEBIMENTO: Os produtos serão recebidos: 

PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verif icação da conformidade do objeto 

contratual com as especif icações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.  

DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento def initivo, após verif icação da qualidade 

do objeto, certif icando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente 
aceitação das notas f iscais pelo Gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de 
desconformidade; O recebimento def initivo deverá ser também atestado por comissão de, no mínimo, 

03 pessoas devidamente designada pela CONTRATANTE, conforme parágrafo 8º, do artigo 15 da Lei 

Federal nº 8666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com 

as especif icações deste Edital será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando- 
se o vencedor a substitui-los no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, sem ônus para a contratante 

sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os produtos recusados que não forem retirados pela Contratada no prazo 

estabelecido serão descartados. 

PARÁGRAFO QUARTO – A Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do Produto fornecido, 

obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danif icados em razão de transporte, descarga ou outra 

situação que não possa ser imputada à Administração.  

PARÁGRAFO QUINTO – A Contratada fará constar da nota f iscal os valores unitários e respectivos valores 

totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as 
inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos, assim como incluir, quando 

solicitado pelo CONTRATANTE; 

PARÁGRAFO SEXTO – Deverá constar tanto do recibo como do Termo de Recebimento Def initivo a 
assinatura do recebedor, devidamente identif icado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando 
inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especif icação qualitativa 

e quantitativa do (s) item (ns) recebido e o local do recebimento;  

PARÁGRAFO SÉTIMO – O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima 
conf igura inadimplemento contratual, ensejando o cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e criminais cabíveis  
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PARÁGRAFO OITAVO – Os produtos serão considerados como def initivamente recebidos depois de 
conf irmados em comparação com as especif icações ofertadas pela CONTRATADA em sua proposta e 

atestados pelo Setor demandante para tal f im. 
 

PARÁGRAFO NONO – Os produtos deverão estar em perfeito estado, invioláveis para uso, de acordo com 

todas as especif icações. Os produtos que estiverem em desconformidade com as especif icações 
deverão ser corrigidos ou substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias após a comunicação à 
CONTRATADA. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO – Em conformidade com os artigos 73 e 75 da Lei nº 8.666/93, o objeto do presente 
Contrato será recebido pelo setor competente da CONTRATANTE no(s) local(is) estabelecidos no Termo 

de Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da data de entrega e será realizado por meio de 
crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços, a seguir 

especif icado: 
 
BANCO 

AGÊNCIA N° 
CONTA CORRENTE N° 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ N° 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso em que se verif icar que o documento de cobrança apresentado 

encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as correções 
cabíveis, mediante notif icação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua 
reapresentação. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar ao 
CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Venda/Fatura juntamente com a comprovação de fornecimento. 

 
PARÁGRAFO QUARTO- Nos casos de eventuais atrasos no pagamento, por culpa única e exclusiva da 
SEDUC, será devida atualização f inanceira dos valores a serem pagos, desde a data f inal do período 

de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 

EF = I x N x VP 
 
Onde: 

 
EF = Encargos f inanceiros 
I = Índice de atualização f inanceira  

N = Número dias entre a data prevista para o pagamento (adimplemento da parcela) e a data do efetivo 
pagamento 
VP = valor da parcela a ser paga 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O índice de atualização f inanceira é apurado de acordo com a taxa anual de X %, 
da seguinte forma: 
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I = (X/100)    I = 0,0001644  

       365 
 
Parágrafo sexto - A atualização f inanceira devida conforme esta cláusula será incluída na nota 

f iscal/fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 
 
Parágrafo sétimo - Em caso de erro ou omissão na nota f iscal/fatura ou em outro documento que o 

substitua, a atualização f inanceira somente será devida após as devidas retif icações ou substituição, 
não sendo computado o prazo de retif icações para efeito de atualização do valor a ser pago.  
 

Parágrafo oitavo - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos f iscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 

Parágrafo nono - Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio 
econômico-f inanceiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente 
comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil, e atendidos todos os ditames legais 

concernentes. 
 
Parágrafo décimo - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação f inanceira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão alocados neste exercício, à conta da CONTRATANTE, na 

seguinte classif icação orçamentária: 
 

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 

    

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor 
corrigido do Contrato não caracteriza sua alteração, podendo ser registrado por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8º da Lei nº 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
 A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se 

f izerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre 
os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida 

pela Lei nº 9.648/98. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro 

de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  

Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:  
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I - advertência escrita: quando se tratar de inf ração leve, a juízo da f iscalização, no caso 
de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, 

ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, 

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

II - multas: 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida 
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exig ida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou f raudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer f raude f iscal, f icará impedido de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com 
o parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a critério 

da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao Contratante, em até 10 (dez) dias após o recebimento 
da notif icação, f icando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação 
da quitação da multa. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO –Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/f ração, inclusive referente ao mês da 

quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a 
data da notif icação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.  

 

PARÁGRAFO QUARTO –No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suf iciente, a CONTRATANTE 
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.  

 

PARÁGRAFO QUINTO - Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente. 

 

PARÁGRAFO SEXTO –As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas 
juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva 
do Secretário Municipal de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 
de sua aplicação, nos termos do § 3º, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO OITAVO – As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos 

junto à CONTRATANTE, decorrentes das inf rações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE. Os casos de rescisão 
contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurando o contraditório e a ampla defesa, com 

as consequências previstas abaixo. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO –A rescisão contratual poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, e precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

II - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência da CONTRATANTE. 

III – judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, 

quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de garantia e pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão; 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências 
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANÁLISE 
 
 A Minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da 

Secretaria Municipal de Educação do Paulista, conforme determina a legislação em vigor. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 
A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Of icial, que é condição indispensável para sua 
ef icácia, será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo 
único do art. 61 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
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O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Comarca do 
Paulista/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e forma, para todos os f ins previstos em direito.  

 
 
 

Paulista – PE, ______ de __________ de 2023. 
 
 

 
 
 

 
José Geraldo de Araújo Lima 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

(Representante) 
(Razão Social) 

CONTRATADA 
  
  

  
  

Nome completo 

GESTOR DO CONTRATO 

Nome completo 

FISCAL DO CONTRATO 
 


