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Edital nº E:006/2016/2019/SERIS

EDITAL – BENS

PREGÃO ELETRÔNICO SERIS Nº 006/2016

Processo Administrativo n° 34000.1760/2019

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social -
SERIS, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria nº 521/2018, publicada no Diário Oficial do
Estado de Alagoas 25/09/2018, sediado(a) na Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-
220, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço global, nos termos da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 1.424, de 22 de agosto de 2003, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 19.06.2019.

Horário: 8:30hs (abertura da proposta) e 09:30hs (disputa).

Local: www.licitacoes-e.com.br Nº  770222

 

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição e instalação de armários de
aço para guarda de material bélico, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta
para todos os itens que o compõem.

 

2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
do Estado de Alagoas para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  340568 – Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas - FUNPEAL;

Fonte: 0123 (Transferência Obrigatória da União);

Programa de Trabalho: 14.421.0220.3437 – Modernização do Sistema Prisional;

Elemento de Despesa: 4490-52 (Equipamentos e Material Permanente);



PO: 000001.

 

3. CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal
e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.

 

4. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e
que estejam previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis
antes da data de realização da sessão, nos termos do caput do art. 4º, Anexo II, do Decreto Estadual nº 1.424/2003.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas, empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item acima:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.3. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou
liquidação;

4.3.4. Que estejam reunidos em consórcio.

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio do sistema eletrônico, as
seguintes declarações:

4.4.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores;

4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição

 

5. ENVIO DA PROPOSTA                                   

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura
da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.



5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

5.4.1. Se a desconexão do sistema perdurar por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido no Aviso de Licitação
original, desde o ponto em que foi interrompida.

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.6.1. Valor total do objeto;

5.6.2. Marca e fabricante;

5.6.3. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso, etc.

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.8. 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.

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

 

6. FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local
indicados neste Edital.

6.1.1. A não realização da sessão pública na data, horário e local indicados neste Edital exigirá nova divulgação do Aviso
de Licitação, pela mesma forma em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 

6.2. O Pregoeiro verificará 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
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. 6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de
lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

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

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.



6.10. 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.

6.11. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de
apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo
à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de se aplicar o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006.

 6.14.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas
de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.15. A melhor classificada 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.

6.15.1. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior..

 

7. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto ao preço e à exequibilidade.

7.1.1. Não será aceita a proposta ou lance cujo preço seja

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das
contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso
V, sob pena de desclassificação.

7.3. 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.

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, estabelecendo no chat prazo razoável para
tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

7.4.1. Entre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
material 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.

7.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação.



7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

7.6.1. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário informados, o reinício da
sessão exigirá divulgação de aviso no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.

7.7.1. 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.

7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.8. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e
antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

 

8. HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3. Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral do
Estado de Alagoas (www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceis-al/superintendencia/correicao/ceis-al);

8.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

8.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

8.2. 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 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.

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira e técnica:

8.4.1. Habilitação jurídica:

8.4.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.4.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

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

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


8.4.1.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI;

8.4.1.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem
como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

8.4.1.6. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros
documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de
2012;

8.4.1.7. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como
produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

8.4.1.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;;

8.4.2. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.4.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

8.4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o
caso;

8.4.3.2. Prova de regularidade fiscal 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;

8.4.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.4.3.4. 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;

8.4.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.4.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

8.4.3.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4.3.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

8.4.4. Qualificação Econômico-Financeira:

8.4.4.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.4.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;

8.4.4.2.1. de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de
2015);

8.4.4.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;



8.4.5. Qualificação Técnica:

8.4.5.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com
o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas
de direito público ou privado;

8.4.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 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.

8.5. Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio
digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 1 (uma) hora, após
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro no chat e em caso de
comprovada indisponibilidade do sistema eletrônico, será aceito o envio da documentação para o e-mail oficial
cncpl@sgap.al.gov.br (secundário: cplseris.al@hotmail.com). Posteriormente, os documentos serão remetidos em
original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da
Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no
prazo de 5 (cinco) dias, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-
mail.

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

8.6. Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro
consultará o referido Sistema em relação à documentação de habilitação, conforme o disposto nos arts. 4º, caput; 8º, §
3º; 13 a 18; e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10.

8.6.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja
com alguma documentação vencida junto ao SICAF;

8.6.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se
encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 1 (uma) hora, documento
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte,
conforme estatui o art. 43, § 1º, da LC nº 123, de 2006.

8.7. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigências do edital.

8.7.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada
a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 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 justificativa.

8.8.1. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

8.9. 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.

8.9.1. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário informados, o reinício da
sessão exigirá divulgação de aviso no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis.

8.10. 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.

8.11. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos

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



 

9. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.1.1. 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;

9.1.2. Quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não aceitar o instrumento equivalente, ou não
comprovar os requisitos de habilitação. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

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

9.1.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

9.1.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF ou informados no sistema
eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

 

10. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 30 (trinta) minutos, a contar
da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. 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;

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final 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.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.

 

11. RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de microempresa e empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) 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.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as
razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.



 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. 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.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

 

13. TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou, na forma do art. 62 da Lei n° 8.666/93,
aceito instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). A contratação terá prazo de vigência até
31 de dezembro do corrente ano, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

13.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos demais cadastros previstos no
subitem 8.1. deste edital, cujos resultados serão anexados aos autos do processo, para identificar eventual proibição da
licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

13.2.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados convocado o contratado a encaminhar
documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.

13.2.2. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob
pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

13.3. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o
Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.3.1. 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 do
adjudicatário, mediante e-mail ou correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado ou
aceito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

13.3.1.1. O encaminhamento feito por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF ou informados no
sistema eletrônico, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13.4. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.

13.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não comprovar
que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovação dos requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

 

14. PREÇO

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data limite para a apresentação das propostas.

14.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.

 

15. ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO



15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Contrato ou Termo
de Referência.

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Contrato ou Termo de Referência.

 

17. PAGAMENTO

17.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de
adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

17.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da
Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

17.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.

17.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.

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

17.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os
sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que comprove o
atendimento das exigências de habilitação.

17.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

17.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos. 

17.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

17.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação. 

17.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em
execução com a contratada inadimplente.

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

17.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006.

 



18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, quem:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

18.1.2. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

18.1.3. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5. Não mantiver a proposta;

18.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.8. Cometer fraude fiscal.

18.2. A licitante ou a contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1. Advertência;

18.2.2. Multa, nos termos da legislação estadual de regência;

18.2.3. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento ou proibição de
credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de até cinco anos;

18.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade do Estado
de Alagoas, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

18.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos causados;

18.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.

18.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

 

19. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.

19.2. A impugnação poderá ser realizada pelo e-mail cncpl@sgap.al.gov.br ou cplseris.al@hotmail.com, ou por petição
dirigida e protocolada na Sede da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS, sito a Rua dez de
novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220.

19.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

19.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
no endereço indicado no Edital.

19.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

mailto:cncpl@sgap.al.gov.br


19.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá, mediante a promoção de diligência, 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 eficácia para fins de habilitação e
classificação.

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

20.3. 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 finalidade e a
segurança da contratação.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. 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.

20.7. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerão as deste Edital.

20.8. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Sala da Comissão Permanente de Licitação da
SERIS, situada na Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-22, nos dias úteis, no horário
das 08 horas às 17 horas de segunda-feira à quinta-feira, e das 08 horas às 14 horas na sexta-feira, mesmo endereço e
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

20.9. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.9.1.  ANEXO I - Termo de Referência

20.9.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso)

20.9.3. ANEXO III – Modelo de Declarações.

 

Maceió (AL), 05 de junho de 2019.

 

Patrick Azevedo Cavalcante

Assessor Técnico de Procedimentos Licitatórios - ASTPL/SERIS

Pregoeiro

Matrícula Funcional 53.011-5

 

 

 

Anexo I – Termo de Referência

Ê



TERMO DE REFERÊNCIA – BEM PERMANENTE

Pregão Eletrônico Nº 006/2019

Processo Administrativo N° 34000.1760/2017

 

1 – OBJETO

1.1. Aquisição de armários de aço para guarda de material bélico do Complexo Penitenciário de Alagoano, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item Especificação Unidade de
Medida Quantidade Valor Máximo

Aceitável

01

Módulo fixo simples: largura de 640mm de
profundidade interna de 1.282mm altura de
2.380mm. Montantes laterais em quadros
vazados ou paredes, fabricados em chapa de
aço com 0,90 mm de espessura mínima,
fixadas com parafusos sobre guias de encaixe
da base com até 120mm de altura e fabricada
em chapa #14, dobrada e soldada em
formato C, com vigas transversais para
reforço estrutural e instalação de opcionais
de movimentação. Regulagem de
componentes em espaços de 25mm,
mediante estampagem interna de cavidades
nas colunas anterior e posterior dos
montantes, para engate de suportes de
sustentação de componentes internos (pinos
ou suportes laterais produzido em chapa com
recortes e dobramentos). Fechamento
superior com chapa aço SAE1010#20 com
40mm de altura. Módulo simples deverá
contar com fundo externo. As dimensões
desse item poderão variar 10% (dez por
cento) para mais ou para menos. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

Und 10 R$ 43.564,50

02 Módulo fixo simples: largura de 445mm de
profundidade interna de 2524mm altura de
2.380mm. Montantes laterais em quadros
vazados ou paredes, fabricados em chapa de
aço com 0,90mm de espessura mínima,
fixadas com parafusos sobre guias de encaixe
da base com até 120mm de altura e fabricada
em chapa #14, dobrada e soldada em

Und 01 R$ 5.239,50



formato C, com vigas transversais para
reforço estrutural e instalação de opcionais
de movimentação. Regulagem de
componentes em espaços de 25 mm,
mediante estampagem interna de cavidades
nas colunas anterior e posterior dos
montantes, para engate de suportes de
sustentação de componentes internos (pinos
ou suportes laterais produzido em chapa com
recortes e dobramentos). Fechamento
superior com chapa aço SAE1010#20 com
40mm de altura. Módulo simples deverá
contar com fundo externo. As dimensões
desse item poderão variar 10% (dez por
cento) para mais ou para menos. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

03 Módulo fixo simples: largura de 445mm de
profundidade interna de 3766mm altura de
2.380mm. Montantes laterais em quadros
vazados ou paredes, fabricados em chapa de
aço com 0,90mm de espessura mínima,
fixadas com parafusos sobre guias de encaixe
da base com até 120mm de altura e fabricada
em chapa #14, dobrada e soldada em
formato C, com vigas transversais para
reforço estrutural e instalação de opcionais
de movimentação. Regulagem de
componentes em espaços de 25mm,
mediante estampagem interna de cavidades
nas colunas anterior e posterior dos
montantes, para engate de suportes de
sustentação de componentes internos (pinos
ou suportes laterais produzido em chapa com
recortes e dobramentos). Fechamento
superior com chapa aço SAE1010#20 com
40mm de altura. Módulo simples deverá
contar com fundo externo. As dimensões
desse item poderão variar 10% (dez por
cento) para mais ou para menos. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de

Und 01 R$ 7.207,00



validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

04

Módulo fixo duplo: largura de 1240mm de
profundidade interna de 2524mm altura de
2.380 mm. Montantes laterais em quadros
vazados ou paredes, fabricados em chapa de
aço com 0,90 mm de espessura mínima,
fixadas com parafusos sobre guias de encaixe
da base com até 120mm de altura e fabricada
em chapa #14, dobrada e soldada em
formato C, com vigas transversais para
reforço estrutural e instalação de opcionais
de movimentação. Regulagem de
componentes em espaços de 25 mm,
mediante estampagem interna de cavidades
nas colunas anterior e posterior dos
montantes, para engate de suportes de
sustentação de componentes internos (pinos
ou suportes laterais produzido em chapa com
recortes e dobramentos). Fechamento
superior com chapa aço SAE1010#20 com
40mm de altura. Módulo duplo deverá contar
com fundo intermediário. As dimensões
desse item poderão variar 10% (dez por
cento) para mais ou para menos. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

Und 01 R$ 6.489,95

05 Módulo fixo simples para formação do
conjunto de arquivo deslizante: largura de
640 mm de profundidade interna de 3806mm
altura de 2.685mm. Montantes laterais em
quadros vazados ou paredes, fabricados em
chapa de aço com 0,90 mm de espessura
mínima, fixadas com parafusos sobre guias de
encaixe da base com até 120mm de altura e
fabricada em chapa #14, dobrada e soldada
em formato C, com vigas transversais para
reforço estrutural e instalação de opcionais
de movimentação. Regulagem de
componentes em espaços de 25 mm,
mediante estampagem interna de cavidades
nas colunas anterior e posterior dos
montantes, para engate de suportes de
sustentação de componentes internos (pinos
ou suportes laterais produzido em chapa com
recortes e dobramentos). Fechamento
superior com chapa aço SAE1010#20 com
40mm de altura. Módulo simples deverá

Und 01 R$ 9.631,00



contar com fundo externo. As dimensões
desse item poderão variar 10% (dez por
cento) para mais ou para menos. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

06 Módulo deslizante simples para formação do
conjunto de arquivo deslizante: largura de
465mm, profundidade interna de 2.634mm,
altura de 2.685mm. Montantes laterais em
quadros vazados ou paredes, fabricados em
chapa de aço com 0,90 mm de espessura
mínima, fixadas com parafusos sobre guias de
encaixe da base móvel de até 120mm de
altura e fabricada em chapa #14, dobrada e
soldada em formato C, com vigas transversais
para sustentação e fixação das rodas, de aço
maciço ou ferro fundido, com diâmetro de
120 mm e 32mm de largura, com bordas
laterais que funcionam como guia que atuam
no deslocamento sobre os trilhos de forma a
garan�r alinhamento e estabilidade no
deslocamento. As rodas sujeitas a atuação
dos mecanismos de tração devem apresentar
frisos longitudinais em relação a banda de
rodagem para auxiliar o desempenho da
movimentação do módulo. Mancais de aço
com rolamentos de esferas rígidas e
blindados classe 2rs. Eixos em aço maciço
com 20mm soldados as rodas e acoplados a
eixos �po no formato cilíndrico ou oitavado.
Deve contar com disposi�vo de proteção
contra tombamento do módulo, cons�tuído
de guias fabricadas em chapa de aço SAE
1010#18, dispostas no interior da base
deslizante com parafusos, deslocando-se sob
a capada rampa de proteção dos trilhos. Cada
módulo deverá contar com uma trava
acionada manualmente pelo operador para
impedir a movimentação durante a presença
de usuário no interior do conjunto. Essa trava
pode estar acoplada ao manípulo ou presente
no painel frontal, em posição que facilite a
sua u�lização. Manípulo com 30 cm de
diâmetro e pelo menos três manoplas para
empunhadura. Mecanismo de travamento do
conjunto para fechamento total do sistema
instalado no modulo terminal móvel do
conjunto através de uma única chave �po
tetra ligada a um mecanismo de bloqueio que

Und 01 R$ 9.296,00



atua diretamente no trilho evitando furar o
piso existente e proporcionando maior
segurança ao sistema. Frisos de borracha,
fixados nas paredes laterais (frontais e
laterais) dos módulos, para absorção de
impacto dos módulos durante a sua
movimentação. Fechamento superior com
aba lateral em chapa aço SAE1010#20 com 30
mm de altura. Regulagem de componentes
em espaços de 25 mm, mediante
estampagem interna de cavidades nas
colunas anterior e posterior dos montantes,
para engate de suportes de sustentação de
componentes internos (pinos ou suportes
laterais produzido em chapa com recortes e
dobramentos). Módulo simples deverá contar
com fundo externo. As dimensões desse item
poderão variar 10% (dez por cento) para
mais ou para menos. Os proponentes
deverão apresentar cer�ficados de
conformidade, em nome do fabricante, pelos:
PE-289-05 - Cer�ficação do Processo de
Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

07 Módulo deslizante duplo para formação do
conjunto de arquivo deslizante: largura de
1020mm, profundidade interna de 2.634mm,
altura de 2.685mm. Montantes laterais em
quadros vazados ou paredes, fabricados em
chapa de aço com 0,90 mm de espessura
mínima, fixadas com parafusos sobre guias de
encaixe da base móvel de até 120mm de
altura e fabricada em chapa #14, dobrada e
soldada em formato C, com vigas transversais
para sustentação e fixação das rodas, de aço
maciço ou ferro fundido, com diâmetro de
120 mm e 32mm de largura, com bordas
laterais que funcionam como guia que atuam
no deslocamento sobre os trilhos de forma a
garan�r alinhamento e estabilidade no
deslocamento. As rodas sujeitas a atuação
dos mecanismos de tração devem apresentar
frisos longitudinais em relação a banda de
rodagem para auxiliar o desempenho da
movimentação do módulo. Mancais de aço
com rolamentos de esferas rígidas e
blindados classe 2rs. Eixos em aço maciço
com 20 mm soldados as rodas e acoplados a
eixos �po no formato cilíndrico ou oitavado.
Deve contar com disposi�vo de proteção
contra tombamento do módulo, cons�tuído
de guias fabricadas em chapa de aço

Und 02 R$ 24.949,00



SAE1010#18, dispostas no interior da base
deslizante com parafusos, deslocando-se sob
a capada rampa de proteção dos trilhos. Cada
módulo deverá contar com uma trava
acionada manualmente pelo operador para
impedir a movimentação durante a presença
de usuário no interior do conjunto. Essa trava
pode estar acoplada ao manípulo ou presente
no painel frontal, em posição que facilite a
sua u�lização. Manípulo com 30 cm de
diâmetro e pelo menos três manoplas para
empunhadura. Mecanismo de travamento do
conjunto para fechamento total do sistema
instalado no modulo terminal móvel do
conjunto através de uma única chave �po
tetra ligada a um mecanismo de bloqueio que
atua diretamente no trilho evitando furar o
piso existente e proporcionando maior
segurança ao sistema. Frisos de borracha,
fixados nas paredes laterais (frontais e
laterais) dos módulos, para absorção de
impacto dos módulos durante a sua
movimentação. Fechamento superior com
aba lateral em chapa aço SAE1010#20 com 30
mm de altura. Regulagem de componentes
em espaços de 25mm, mediante
estampagem interna de cavidades nas
colunas anterior e posterior dos montantes,
para engate de suportes de sustentação de
componentes internos (pinos ou suportes
laterais produzido em chapa com recortes e
dobramentos). Módulo duplo deverá contar
com fundo intermediário. As dimensões
desse item poderão variar 10% (dez por
cento) para mais ou para menos. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

08 Módulo deslizante duplo para formação do
conjunto de arquivo deslizante: largura de
870mm, profundidade interna de 2.634mm,
altura de 2.685mm. Montantes laterais em
quadros vazados ou paredes, fabricados em
chapa de aço com 0,90 mm de espessura
mínima, fixadas com parafusos sobre guias de
encaixe da base móvel de até 120mm de
altura e fabricada em chapa #14, dobrada e
soldada em formato C, com vigas transversais
para sustentação e fixação das rodas, de aço
maciço ou ferro fundido, com diâmetro de

Und 01 R$ 12.479,00



120mm e 32mm de largura, com bordas
laterais que funcionam como guia que atuam
no deslocamento sobre os trilhos de forma a
garan�r alinhamento e estabilidade no
deslocamento. As rodas sujeitas a atuação
dos mecanismos de tração devem apresentar
frisos longitudinais em relação a banda de
rodagem para auxiliar o desempenho da
movimentação do módulo. Mancais de aço
com rolamentos de esferas rígidas e
blindados classe 2rs. Eixos em aço maciço
com 20 mm soldados as rodas e acoplados a
eixos �po no formato cilíndrico ou oitavado.
Deve contar com disposi�vo de proteção
contra tombamento do módulo, cons�tuído
de guias fabricadas em chapa de aço
SAE1010#18, dispostas no interior da base
deslizante com parafusos, deslocando-se sob
a capada rampa de proteção dos trilhos. Cada
módulo deverá contar com uma trava
acionada manualmente pelo operador para
impedir a movimentação durante a presença
de usuário no interior do conjunto. Essa trava
pode estar acoplada ao manípulo ou presente
no painel frontal, em posição que facilite a
sua u�lização. Manípulo com 30 cm de
diâmetro e pelo menos três manoplas para
empunhadura. Mecanismo de travamento do
conjunto para fechamento total do sistema
instalado no modulo terminal móvel do
conjunto através de uma única chave �po
tetra ligada a um mecanismo de bloqueio que
atua diretamente no trilho evitando furar o
piso existente e proporcionando maior
segurança ao sistema. Frisos de borracha,
fixados nas paredes laterais (frontais e
laterais) dos módulos, para absorção de
impacto dos módulos durante a sua
movimentação. Fechamento superior com
aba lateral em chapa aço SAE1010#20 com 30
mm de altura. Regulagem de componentes
em espaços de 25mm, mediante
estampagem interna de cavidades nas
colunas anterior e posterior dos montantes,
para engate de suportes de sustentação de
componentes internos (pinos ou suportes
laterais produzido em chapa com recortes e
dobramentos). Módulo duplo deverá contar
com fundo intermediário. As dimensões
desse item poderão variar 10% (dez por
cento) para mais ou para menos. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os



cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

09

Guias de piso: conjunto de peças com rampas
laterais e perfil central em formato
trapezoidal meio tubo maciço ou oco,
possuindo dupla aba em “C” em toda a sua
extensão para contenção das garras de
segurança fixadas na base dos corpos de
estantes. Junções dos trilhos com
interconexão niveladora que evite saliências e
trepidações nos encaixes de segmentos de
guia. Opções de configuração para instalação
superficial sobre o piso, embu�do em
plataforma ou embu�do em alvenaria.
Fabricadas integralmente em alumínio
extrusado e anodizado. Os proponentes
deverão apresentar cer�ficados de
conformidade, em nome do fabricante, pelos:
PE-289-05 - Cer�ficação do Processo de
Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

Metro 10 R$ 18.130,00

10

Prateleira: �po bandeja única com super�cie
totalmente lisa, em formatos de 400 a
620mm de profundidade de acordo com cada
face do modulo fixo ou deslizante por
1.200mm de largura e altura de até 25mm,
confeccionada em chapa de aço SAE1010#18,
com capacidade de carga conforme PE-388 da
ABNT. Instalada sem uso de parafusos e
porcas, sendo posicionada ver�calmente em
intervalos de 25mm com auxílio de pinos ou
suportes laterais encaixados na estrutura
interna das estantes. As dimensões desse
item poderão variar 10% (dez por cento)
para mais ou para menos.

Und 104 R$ 22.256,00

11 Quadro corrediço para pastas suspensas:
suporte retangular confeccionado em chapa
de aço com dobramentos para reforço
estrutural, com paredes frontal, laterais e
posterior soldadas para configuração de peça
única, dotada de um par de trilhos
telescópicos nas laterais externas (um de
cada lado) inseridos em capas de chapa
metálica com linguetas para encaixe por
fixação nas paredes laterais das estantes.
Fabricada em chapas de aço SAE1010#18 e
instaladas manualmente sem a necessidade
de ferramentas e sem uso de porcas e
parafusos. Dimensões: 380mm a 620mm de

Und 12 R$ 4.603,20



profundidade x 1.200mm de largura x 70mm
de altura. Os trilhos devem ser dotados de
mola para auto-travamento quando
contraídos no interior da estante, impedindo
a abertura acidental durante o deslocamento
do corpo de estantes. Os trilhos telescópicos
devem ainda ser equipados com mecanismo
de inter-travamento entre os vários
requadros dispostos ver�calmente no interior
da estante, a fim de permi�r que apenas um
destes componente seja aberto por vez e
assim impedir acidentes decorrentes do
deslocamento do centro de gravidade para
fora do corpo de armazenamento. As
dimensões desse item poderão variar 10%
(dez por cento) para mais ou para menos. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

12

Caixa de gaveta: caixa metálica com laterais,
lados posterior e anterior e fundo fechados
por processo de dobra e soldagem, para
instalação por encaixe em quadros retráteis a
fim de configurar gavetas para guarda de
materiais. Com as dimensões próprias para
posicionamento em suportes de 380mm a
620mm de profundidade  1.200mm de
largura x 100, 200 ou 300mm de altura.
Confeccionado em chapa de aço
SAE1010#18, com dobras e soldas, e dotada
de cavidades para encaixe de divisores
internos com em intervalos laterais de
100mm de forma manual e sem auxílio de
ferramentas. As dimensões desse item
poderão variar 10% (dez por cento) para
mais ou para menos. Os proponentes
deverão apresentar cer�ficados de
conformidade, em nome do fabricante, pelos:
PE-289-05 - Cer�ficação do Processo de
Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

Und 14 R$ 4.648,00

13 Portas: para vedação de estantes e proteção
dos materiais e acervos internos, com

Und 20 R$ 30.700,00



medidas de largura e altura compa�veis com
as modulações previstas , fabricada em chapa
de aço SAE1010#18. A ser fornecida em duas
versões, conforme conveniência de cada
projeto de instalação: de abertura frontal,
com duas partes de tamanhos equivalentes
fazendo a vedação individual de cada face,
dotada de dobradiças que proporcionam
angulação de 180º na abertura, puxador
escamoteado ou embu�do em dobramento
na super�cie da porta, chave de trancamento
através de vergalhão que trave a folha de
fechamento no topo e na base da estante; de
abertura lateral, com uma única folha
fazendo a vedação de cada estante, dotada
de rodas de nylon que deslizam sobres trilho
de alumínio para deslocamento lateral entre
as frentes das estantes, com puxador
escamoteado ou embu�do em dobramento
na super�cie da porta. Os proponentes
deverão apresentar cer�ficados de
conformidade, em nome do fabricante, pelos:
PE-289-05 - Cer�ficação do Processo de
Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

14

Plataforma em MDF reves�do: para
embu�mento de trilho acima da super�cie do
contra piso, cons�tuído de placas de MDF
reves�da com aproximadamente 20mm de
espessura, instalados modularmente como
estrado, permi�ndo um nivelamento total da
área de montagem dos módulos e futuras
ampliações sem a necessidade de fixar os
trilhos com parafusos diretamente no piso
existente. Rampa de acabamento fabricado
em alumínio em toda a lateral de acesso. Nos
demais lados do estrado deverão ser
instalados perfis metálicos para acabamento.
Os proponentes deverão apresentar
cer�ficados de conformidade, em nome do
fabricante, pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do
Processo de Preparação e Pintura em
Super�cies Metálicas da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas; PE 388-02_C –
Cer�ficação de Arquivos Deslizantes da ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Os cer�ficados deverão estar dentro do prazo
de validade, com numeração e iden�ficação
do fabricante.

m2 15 R$ 27.420,00

15 Suporte fixo (sem o uso de corrediça) para
armas de pequeno porte: suporte regulável

Und 36 R$ 9.349,20



sem o uso de corrediça telescópica, para
armas de pequeno porte do �po revolver,
pistola e outras, através de um suporte
confeccionado em chapa de aço dobrada
SAE1010 composto por vários recortes para
encaixe e apoio das armas, sendo os recortes
superiores em formato “U” com bordas
emborrachadas, apoiados por perfis laterais
reguláveis de sustentação composto por
engates recortados e estampados no formato
trapezoidal, sendo a sua quan�dade
condicionada de acordo com a largura da
face, com disposi�vo para travamento de
segurança com chave ou cadeado, para evitar
furtos. Os proponentes deverão apresentar
cer�ficados de conformidade, em nome do
fabricante, pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do
Processo de Preparação e Pintura em
Super�cies Metálicas da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas; PE 388-02_C –
Cer�ficação de Arquivos Deslizantes da ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Os cer�ficados deverão estar dentro do prazo
de validade, com numeração e iden�ficação
do fabricante.

16 Suporte móvel (com o uso de corrediça) para
armas de grande porte: suportes reguláveis
para armas do �po fuzil, espingarda e outras
de mesmo porte na posição ver�cal com uma
fácil visualização e adequação dos tamanhos
do armamento, confeccionados em chapa de
aço dobrada SAE1010, sendo a quan�dade de
armas condicionada de acordo coma largura
da face. A acomodação das armas deverá ser
feita através de dois suportes, sendo o
suporte inferior regulável na altura da face
composto por vários recortes com as bordas
emborrachadas para encaixe e apoio da base
das armas e ainda espaço para baionetas e
carregadores, o suporte superior deverá ser
móvel regulável, com corrediça telescópica,
composto por vários recortes com as bordas
emborrachadas para encaixe e apoio das
armas, apoiados por perfis laterais reguláveis
de sustentação, composto por engates
recortados e estampados no formato
trapezoidal, para fixação nas estruturas das
faces. Instalada sem uso de parafusos e
porcas, sendo posicionada ver�calmente em
intervalos de 25mm com auxílio de pinos ou
suportes laterais encaixados na estrutura
interna das faces dos arquivos ou estante
sem a necessidade de uso de ferramentas. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de

Und 16 R$ 8.080,00



Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

17

Suporte fixo (sem o uso de corrediça) para
armas de grande porte: Suportes Reguláveis
para Armas do �po fuzil, espingarda,
baioneta e outras armas do mesmo porte na
posição horizontal em duas ou três posições
de apoio, confeccionado em chapa de aço
dobrada SAE1010 em formato �po “J” ou �po
“L”, com engates de fixação em estrutura
aramada em malha de 50x50mm sem
emendas, que permitam uma fácil
visualização e adequação dos tamanhos do
armamento. Os proponentes deverão
apresentar cer�ficados de conformidade, em
nome do fabricante, pelos: PE-289-05 -
Cer�ficação do Processo de Preparação e
Pintura em Super�cies Metálicas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas; PE
388-02_C – Cer�ficação de Arquivos
Deslizantes da ABNT – Associação Brasileira
de Normas Técnicas. Os cer�ficados deverão
estar dentro do prazo de validade, com
numeração e iden�ficação do fabricante.

Und 20 R$ 2.080,00

18

Suporte fixo (sem o uso de corrediça) �po
cabideiro: suporte composto por um varão
no formato “U”, confeccionado com chapa de
aço pintada, com reforço de uma barra chata
embu�da, apoiados sobre suportes de
sustentação reguláveis confeccionados em
chapa de aço dobrada em formato “U” com
engates.  Os proponentes deverão apresentar
cer�ficados de conformidade, em nome do
fabricante, pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do
Processo de Preparação e Pintura em
Super�cies Metálicas da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas; PE 388-02_C –
Cer�ficação de Arquivos Deslizantes da ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Os cer�ficados deverão estar dentro do prazo
de validade, com numeração e iden�ficação
do fabricante.

Und 15 R$ 1.980,00

19 Componente móvel (com o uso de corrediça)
�po mesa para consulta: mesa corrediça
confeccionada, em chapa de aço dobrada SAE
1010#18, com as dimensões de 310mm a
620mm de profundidade 1.200mm de largura
e 50mm de altura, reforçada na parte inferior
com um requadro em perfil de metalon de 20
x 20mm. Deverá possuir na parte traseira
uma dobra 20mm, u�lizada como encosto
limitador para evitar a queda de documentos

Und 16 R$ 6.176,00



durante sua abertura e fechamento, ainda
poderá ser confeccionada em uma versão
telada em subs�tuição a chapa de aço.
Instalada sem uso de parafusos e porcas,
sendo posicionada ver�calmente em
intervalos de 25mm com auxílio de pinos ou
suportes laterais encaixados na estrutura
interna das faces dos arquivos ou estante
sem a necessidade de uso de ferramentas. Os
proponentes deverão apresentar cer�ficados
de conformidade, em nome do fabricante,
pelos: PE-289-05 - Cer�ficação do Processo
de Preparação e Pintura em Super�cies
Metálicas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas; PE 388-02_C – Cer�ficação
de Arquivos Deslizantes da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os
cer�ficados deverão estar dentro do prazo de
validade, com numeração e iden�ficação do
fabricante.

 

1.2. JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO POR LOTE ÚNICO

1.2.1. A presente aquisição foi planejada para guarda de material bélico como: conforme projeto em anexo. Onde o
arquivo deslizante é dividido em módulos e componentes, ou seja, os módulos (fixo ou deslizante) são armários vazios
preparados para receber os componentes (prateleiras, mesas corrediças, suporte para armamentos, etc.) de acordo com a
necessidade de cada setor, por esse motivo eles são cotados separadamente, dando mais flexibilidade na composição dos
armários.A importância de ser licitado como lote único e para evitar transtorno, ou até impossibilidade de montagem,
devido as variações de medidas e tipo de fixação dos componentes utilizados por cada fabricante.

1.3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES REQUERIDOS AOS PROPONENTES:

1.3.1. Catálogos do fabricante: documento gráfico em formato PDF, contendo imagens e especificações que indiquem o
modelo e tipo de produto ofertado, através do qual seja comprovado o atendimento das especificações do Termo de
Referência para cada componente.

1.3.2.  Manual de Operação e Manutenção: manual do sistema  cotado e seus componentes internos e externos,
contendo texto, imagens, fotografias e/ou diagramas informando, obrigatoriamente: a) descrição dos materiais com
medidas e espessuras de chapa; b) instruções de montagem; c) instruções de operação do sistema e seus componentes
internos e externos; d) descrição funcional dos dispositivos de segurança; e) tabela de capacidades e tolerância de peso
comportado por cada elemento (módulos e componentes internos); f) instruções de segurança; g) procedimentos de
limpeza e lubrificação; h) procedimentos de abertura de chamado e rede de assistência técnica credenciada; i) dados
cadastrais do fabricante. Deverá ser enviado em formato PDF.

1.3.3. Declaração de Garantia: os equipamentos cotados deverão contar com garantia integral pelo prazo de 60
(sessenta) meses para itens mecânicos. Durante a garantia o fornecedor se obriga a reparar, substituir ou repor partes,
peças e acessórios que apresentem defeito de fabricação ou desgaste precoce em condições normais de uso. A abertura
de chamados poderá ocorrer por contato telefônico e/ou e-mail, devendo ser atendidos com a presença de equipe técnica
no local de utilização dos equipamentos em até 24 (vinte e quatro)

1.3.4. Laudo Técnico de Avaliação das Características Ergonômicas: baseado em sistema de avaliação de qualidade
ergonômica de produtos utilizando o DIFPU - Diagnóstico da Interface Física Produto Usuário, abrangendo a avaliação
antropométrica e biomecânica real, avaliação antropomórfica, avaliação das características no uso, avaliação de
adequação, no que couber, a norma NR 17 e avaliação de acessibilidade conforme Norma ABNT 9050. O relatório do
laudo deverá evidenciar que os equipamentos propostos possuem padrões técnicos e funcionais de ergonomia. O laudo
deverá ser emitido por profissional com especialização acadêmica em ergonomia certificado pela ABERGO (Associação
Brasileira de Ergonomia) em conjunto com profissional de engenharia de segurança do trabalho devidamente registrado
no CREA. Outras categorias profissionais igualmente reconhecidas para a elaboração do laudo ora requerido poderão



assinar o laudo, desde que cumprido o escopo previsto nesta cláusula do termo de referência, e estando devidamente
registrados em conselho profissional respectivo.

1.3.5. A não apresentação dos documentos técnicos requeridos, ou em caso de encaminhamento de forma incompleta ou
insuficiente para exame dos produtos cotados, ou ainda, quando incompatíveis com as especificações do edital, ensejará
na desclassificação da proponente.

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Justificasse a presente contratação pelos seguintes argumentos:

2.1.1. O Sistema Prisional Alagoano possui 01 (uma) Reserva Central de armamento, 01 (uma) Reserva de Armamento
no Grupo de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (GERIT), 01 (uma) Reserva de Armamento no Comando de
Operações Penitenciárias e 09 (nove) Reservas de Armamento nas Unidades Prisionais, onde são guardados todos os
materiais bélicos da carga desta Secretária de Estado;

2.1.2. Faz-se necessário um controle destacado em materiais bélicos devido a grande repercussão que poderá advir por
extravios desses materiais, podendo comprometer a segurança pública e, ainda, considerando o alto custo financeiro
empregado para aquisição desse material;

2.1.3. Faz parte do material bélico da Seris Pistolas, Fuzis, Carabinas Calibre .12, Granadas de efeito Moral, Coletes
balísticos, munições letais e de baixa letalidade, Espargidores de Spray de Pimenta, entre outros;

2.1.4. São necessários equipamentos próprios para a guarda e preservação do material bélico que mantenha a segurança e
a longevidade do material.

 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens a serem adquiridos são considerados de natureza comum, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei
10.520, de 2002, os quais foram objetivamente definidos no item 1.

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 60(sessenta) dias, contados da Ordem de Entrega, acompanhada da Nota de
Empenho, no Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos, situado no Complexo Penitenciário de Maceió, BR 104,
KM 14, Bairro Tabuleiro dos Martins, CEP 54050-000, em dias úteis no horário das 09h00 às 17h00.

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo (a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes neste Termo de Referência.

4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.5. O prazo mínimo de garantia contra defeito de fabricação é de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data de
recebimento definitivo do produto. A licitante contratada para fornecimento deverá indicar nome de empresa, com sede
na cidade de Maceió-AL, para prestação dos serviços em garantia, se houver necessidade;

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



5.1. São obrigações da contratante:

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituído, reparado ou corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente
designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de
assistência técnica autorizada, quando for o caso;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias
ou defeitos;

6.1.4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

 



9. CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de,
no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, quem:

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

10.1.2. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

10.1.3. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

10.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

10.1.5. Não mantiver a proposta;

10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

10.1.8. Cometer fraude fiscal.

10.2. A licitante ou a contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa, nos termos da legislação estadual de regência;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento ou proibição de
credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de até cinco anos;

10.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade do Estado
de Alagoas, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

10.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos causados;

10.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.

10.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



 

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo deste Termo de Referência se limita ao mínimo
imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos produtos e modelos existentes no
mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou exigência exclusiva, excessiva, impertinente,
irrelevante ou desnecessária que possa direcionar o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a realização
do objeto contratual.

 

 

 

 

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO – BENS

 

TERMO DE CONTRATO FUNPEAL Nº (...)/(20...), QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO
DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA(O) FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE
ALAGOAS FUNPEAL, E A EMPRESA (...) PARA A AQUISIÇÃO DE BENS.

 

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da(o) FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE
ALAGOAS FUNPEAL, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 20.389.510/0001-00  e com sede na Rua 10 de novembro, 256,
Pitanguinha, Maceió, Alagoas, CEP 57.052-220, representado pelo Secretário de Estado, Sr. Marcos Sérgio de Freitas
Santos, inscrito no CPF sob o nº 648.000.084-68;

 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...), estabelecida na (...endereço...) e endereço
eletrônico (...@...) , representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. (...nome...), inscrito no CPF sob o nº
(...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...);

 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 34000.1760/2017, inclusive Parecer PGE-PLIC nº (...), aprovado
pelos Despachos PGE-PLIC-CD nº (...) e PGE-GAB nº (...), e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993,
da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de
Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de aquisição e instalação de armários de aço para guarda de
material bélico, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico SERIS nº
006/2019 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto

Item Especificação Unidade
de Medida Quantidade Requisição

mínima
Requisição

máxima
Preço

Unitário

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)



(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contado da data de publicação
do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão
exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual,
inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:  340568 – Fundo Penitenciário do Estado de Alagoas - FUNPEAL;

Fonte: 0123 (Transferência Obrigatória da União);

Programa de Trabalho: 14.421.0220.3437 – Modernização do Sistema Prisional;

Elemento de Despesa: 4490-52 (Equipamentos e Material Permanente);

PO: 000001.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de
adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da
Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal
apresentada.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade
imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Contratante.



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

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições
de habilitação exigidas no edital. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios
oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento válido que comprove o atendimento
das exigências de habilitação.

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que,
no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação.

5.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante, não será rescindido o contrato em
execução com a Contratada inadimplente.

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

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A Contratada, na assinatura deste Termo de Contrato, NÃO prestou garantia contratual.

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados do efetivo recebimento da Ordem de Fornecimento,
em remessa única, na Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos, situado no Complexo Penitenciário de Maceió, BR
104, KM 01, Av. Lourival de Melo Mota, s/n, Cidade Universitária, Maceió/AL, CEP 57.072-970, Maceió – AL.

8.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.



8.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento
e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes
neste Termo de Referência.

8.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste
Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-
se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

 

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de,
no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

 

10. CLÁUSULA DEZ – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. São obrigações da contratante:

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

10.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.1.3. Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;

10.1.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência
de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

 



11. CLÁUSULA ONZE – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

11.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de
assistência técnica autorizada, quando for o caso;

11.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias
ou defeitos;

11.1.4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

11.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

 

12. CLÁUSULA ONZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002, quem:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

12.1.3. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

12.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.5. Não mantiver a proposta;

12.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

12.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

12.1.8. Cometer fraude fiscal.

12.2. A licitante ou a contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.2.1. Advertência;

12.2.2. Multa, nos termos da legislação estadual de regência;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento ou proibição de
credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de até cinco anos;

12.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade do Estado
de Alagoas, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

12.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a contratante pelos prejuízos causados;



12.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000.

12.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

 

13. CLÁUSULA TREZE – RESCISÃO

13.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993,
com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

13.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as
demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

13.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e
ampla defesa.

13.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº
8.666, de 1993.

13.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

 

14. CLÁUSULA QUATORZE – VEDAÇÕES

14.1. É vedado à Contratada:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da Contratante, salvo nos casos
previstos em lei.

 

15. CLÁUSULA QUINZE – DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na
Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas de licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos
contratos.

 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

17. CLÁUSULA DEZESSETE – FORO



17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de
Maceió – AL.

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

 

Maceió (AL), em (...) de (...) de (...).

 

 

MARCOS SÉRGIO DE FREITAS SANTOS

Secretário de Estado de Ressocialização e Inclusão Social

CONTRATANTE

 

(...nome da empresa...)

(...nome do representante da empresa...)

CONTRATADA

 

TESTEMUNHAS

NOME:

CPF Nº:

 

NOME:

CPF Nº:

 

 

ANEXO III – Modelo de Declarações

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3° DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO
ESTABELECIDO EM SEUS ARTS. 42 A 49

 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/Cooperativas)

 

DECLARAÇÃO

(em papel timbrado da empresa)



Ref.: (Identificação da licitação)

..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 2006, e no item (...) do Edital da licitação de referência, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,.

Local e data.

________________________________________

(Representante legal)

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)

..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no item (...) do Edital da licitação de referência, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Local e data.

________________________________________

(Representante legal)

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARAÇÃO

(em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)



..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no item (...) do Edital da
licitação de referência, a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar
eventuais e futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.

Local e data.

________________________________________

(Representante legal)

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

DECLARAÇÃO

 (em papel timbrado da empresa)

Ref.: (Identificação da licitação)                      

..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por
intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº
.................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, e no item (...) do Edital da
licitação de referência, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local e data.

________________________________________

(Representante legal)

Documento assinado eletronicamente por Fabiano Reis da Cunha Pinto, Administrador(a) em 05/06/2019, às
15:59, conforme horário oficial de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0616610 e o código CRC
31B3C147.
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