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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 59/SEMEC/2013 
Processo n° 2303/2013 

 
 O MUNICÍPIO DE BELÉM, neste ato se fazendo representar pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC, por intermédio da Pregoeira, designada pela Portaria nº 
1.908/2013, de 13 de junho de 2013, publicada no D.O.M. n° 12.351, de 13 de junho de 2013, 
torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme condições e 
especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  
 

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei Federal nº 
10.520/02, do Decreto Federal nº 5.450/05, dos Decretos Municipais nº 49.191/05, nº 
47.429/05, n° 64.684/10, n° 48.804A/05 e n° 74.245/13, da Lei Complementar Federal nº 
123/06, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, e demais exigências 
previstas neste Edital e seus anexos. 

 
O presente Pregão será realizado à distância em sessão pública, por meio de sistema 

promotor de comunicação pela internet, sendo conduzido pela pregoeira da entidade promotora 
da licitação, com apoio técnico e operacional da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que atuará como provedor do 
sistema eletrônico. 

 
A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de 

Preços e início da etapa de lances no dia, hora e endereço eletrônico abaixo discriminados: 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br 

Unidade Administrativa de Serviços Gerais (UASG): 925387 

 
ENVIO DA PROPOSTA: 

A partir da publicação deste Edital. 
 

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 
Data: 02 / 08 / 2013 às 10:00h 

 

Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
1 – DO OBJETO  
 
1.1 – Contratação de empresa especializada no fornecimento de Suprimentos de Informática, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação/SEMEC, conforme 
condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos. 
1.2 – Os produtos deverão atender as normas do Código de Defesa do Consumidor, deverão 
ser embalados, transportados e entregues em consonância com os preceitos deste Edital e 
seus anexos, de forma a assegurar sua condição para o uso fim. 
1.3 – O Edital estará disponível nos sites: www.belem.pa.gov.br e www.comprasnet.gov.br.  

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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1.4 - Havendo discordância entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET-
CATMAT e as especificações constantes no Edital e seus anexos, prevalecerão às últimas. 
 
2 – ANEXOS  
 
2.1 – Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de 
transcrição: 
Anexo I: Termo de Referência  
Anexo II: Proposta Comercial (Modelo)  
Anexo III: Declaração de não empregar menor (Modelo) 
Anexo IV: Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de Participação a 
Licitação (Modelo) 
Anexo V: Autorização de Fornecimento 

 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Poderão participar deste Pregão os licitantes que: 

3.1.1 – desempenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e 
que estejam previamente cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF e no sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
por meio do sítio www.comprasnet.gov.br; 
3.1.2 – atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus anexos, em especial 
quanto à documentação requerida para sua habilitação;  
3.1.3 – O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer 
unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos 
Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de 
Serviços Gerais - SISG, localizada nas Unidades da Federação. 

 
3.2 – Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

3.2.1 – que estejam com falência declarada, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação; 
3.2.2 – estrangeiras que não funcionem no país; 
3.2.3 – que estejam com direito suspenso de licitar e contratar com a Administração do 
Município de Belém (art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93), ou que tenham sido 
declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública (art. 87, inciso IV, da Lei nº 
8.666/93), bem como tenham sido descredenciadas do SICAF ou ainda, as que 
incorreram nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, ficando a empresa 
impedida de contratar com a administração pública por período não superior a 5(cinco) 
anos;  
3.2.4 – que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiária entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.2.5 – que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% 
(dez por cento) do capital social, responsáveis e técnicos que sejam administradores ou 
servidores do Município de Belém, na data da publicação do Edital, na forma do art. 9º, 
inciso III, da Lei n.º 8.666/93. 

3.3 – Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Instrumento 
convocatório. 
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3.4 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital. 
3.5 – Não poderão participar da presente licitação, empresas que apresentem mais de uma 
Proposta. 
3.6 – A licitante está obrigada a declarar, no sistema eletrônico, sua condição, ou não, de 
Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempresa - ME. 

  
4 – DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
4.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no portal comprasnet (§ 1º, art. 3º do 
Decreto Municipal nº 49.191/2005). 
4.2 – O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório 
para fins de habilitação. 
4.3 – O credenciamento no provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 5º, art. 3º do Decreto Municipal nº 49.191/2005).  
4.4 – O uso de 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 a Secretaria Municipal de Educação, órgão promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros (§ 4º, art. 3º do Decreto Municipal nº 49.191/2005). 
4.5 – A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
4.6 – 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. 
4.7 – Incumbirá ainda 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 – DO ENVIO DA PROPOSTA NO SISTEMA 

 
5.1 – Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar 
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço até a data e hora marcadas para 
abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-

se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
5.1.1 – A proposta deverá ser clara e detalhada, citando toda a especificação solicitada 
no termo de referência, com indicação de fabricante, marca, país de procedência, sem 
referência às expressões “similar”, sendo vedadas descrições vagas, como “de acordo 
com o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a apresentar”, etc.. 
5.1.2 – As especificações mínimas exigidas no Termo de Referência deverão ser 
expressamente mencionadas na proposta, sendo que as características adicionais do 
objeto ofertado que não sejam exigências do referido termo poderão ser suprimidas. 
5.1.3 – Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada. 

5.2 – Como requisito para a participação no Pregão, o licitante deverá declarar, em campo 
próprio do sistema eletrônico: 
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5.2.1 – Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do instrumento convocatório, e ainda: 
5.2.2 – Declaração de Menor, de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 
5.2.3 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de sua Habilitação; 
5.2.4 – Declaração de Elaboração de Proposta Independente. 

5.3 – Por ocasião do envio da proposta, o licitante enquadrado como microempresa - ME ou 
empresa de pequeno porte - EPP deverá declarar, em campo próprio do sistema, que atende 
aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios 
previstos na referida lei. 
 5.3.1 – O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar 
em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, 
não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá 
declarar sua condição de ME/EPP no sistema Comprasnet.  
5.4 – A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas neste Edital. 
5.5 – O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico (comprasnet), os 
valores unitários e totais do objeto, já considerados e inclusos os tributos, fretes, tarifas e 
despesas decorrentes da execução do objeto. 
5.6 – Não será aceita oferta de Produto com especificações diferentes das indicadas nos 
anexos deste Edital. 
5.7 – Os valores deverão ser calculados com duas casas decimais. 
5.8 – A proposta apresentada em desacordo com este edital será desclassificada. 
5.9 – Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará a desclassificação da 
proposta. 
 
6 – DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 
 
6.1 – A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital terá início à sessão pública deste 
Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, conforme Edital e 
Decreto Municipal nº 49.191/2005. 
6.2 – A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens 
(via chat), em campo próprio do sistema eletrônico. 
6.3 – As propostas de preços contendo a descrição do objeto, o valor e os eventuais anexos 
estarão disponíveis na internet. 
6.4 – Após a abertura, a pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando 
aquelas que não apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital. 
6.5 – Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão (Art. 7º, do 
Decreto Municipal nº 49.191/2005). 
6.6 – Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do Pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente após comunicação 
aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para divulgação. 
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7 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 – A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, que 
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
7.2 – Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.3 – Serão desclassificadas, e não participarão da etapa de lances, as propostas cuja 
descrição não atendam as especificações mínimas exigidas no edital, ou com expressões 
vagas que não definam o objeto, tais como: “conforme o edital”, “modelo xx”, “conforme 
proposta a ser enviada”, etc. 
7.4 – A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.5 – O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Pregoeira, e 
somente estas participarão da fase de lance. 
7.6 – As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet. 
7.7 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre a Pregoeira e os 
licitantes. 

 
8 – DA FASE DE LANCES 
 
8.1 – Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informado do seu recebimento 
e respectivo horário de registro e valor. 
8.2 – O lance deverá ser ofertado por menor valor por Item. 
8.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras 
de sua aceitação. 
 8.3.1 – Os lances enviados pelo mesmo licitante com intervalo inferior a 20 (vinte) 

segundos serão descartados automaticamente pelo sistema, conforme Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n° 03, de 16 de dezembro de 2011. 

8.4 – O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
no sistema. 
8.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de igual valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 
8.6 – Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 
8.7 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a 
identificação do detentor do lance. 
8.8 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 
8.9 – O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

8.10 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 
prejuízos dos atos realizados. 
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  Das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP 
 
8.11 – Após a fase de lances, será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas – MEs e Empresas de Pequeno Porte - EPPs. 

8.11.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas ME e EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. 
8.11.2 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontre no intervalo acima informado (5%), o 
sistema realizará sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar a melhor oferta. 

8.12 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
89.12.1 – A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado; 
8.12.2 – Não ocorrendo à contratação da ME ou EPP, na forma do subitem anterior, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
subitem 8.11.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.13 – Na hipótese do não uso do direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.14 – O disposto no item 8.11 e seguintes só se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por ME ou EPP. 
8.15 – A ME ou EPP melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 
 
9 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 – O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme regra instituída neste Edital e seus anexos. 
9.2 – A Pregoeira efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências 
contidas no Edital, pelo critério do menor preço ofertado (considerando a unidade de 
fornecimento) podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra proposta diretamente ao 
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, 
bem assim, decidir sobre sua aceitação. 
9.3 – A Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
9.4 – Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará 
a habilitação do licitante conforme disposições do edital,  
9.5 – No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao Edital, sendo o respectivo licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame. 

9.5.1 – Ocorrendo a situação a que se refere o item 9.4, a Pregoeira poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor em conformidade com os valores 
estimados. 
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9.6 – A Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de classificação e habilitação. 
9.7 – O licitante deverá imediatamente encaminhar a planilha de custo e formação de preços, 
com o respectivo valor readequado ao lance vencedor, por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico. 

9.7.1 – Todos os dados informados pelo licitante em sua Proposta deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 
9.7.2 – Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a 
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade 
de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para 
arcar com todos os custos da contratação. 

9.8 – A Pregoeira também poderá solicitar ao licitante que envie imediatamente documento 
contendo o detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exeqüibilidade, por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do 
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
10 – DA NEGOCIAÇÃO 
 
10.1 – Encerrada a etapa de lances, a Pregoeira poderá encaminhar contraproposta 
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 
melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para contratação, não 
se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 
10.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes, sendo obrigatório envio de resposta pelos participantes do certame, quando 
encaminhada via chat, qualquer pedido de informação ou solicitação feita pelo pregoeiro.  
10.3 – A inobservância do disposto no item anterior poderá acarretar a recusa da proposta do 
licitante.  

 
11 – DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
11.1 – A proposta final ajustada ao último lance ofertado, deverá ser encaminhada, 
preferencialmente, em papel timbrado do licitante, ou apenas identificada com razão social, 
será apresentado com a assinatura do licitante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com as 
seguintes informações: 

11.1.1 – nome do representante legal da empresa; 
 11.1.2 – valores expressos, obrigatoriamente, em real; 

11.1.2.1 – Apresentar valor unitário e total de cada item em algarismo e por 
extenso. 
11.1.2.2 – Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o 
unitário, e entre o expresso em algarismo e por extenso, o último.  
11.1.2.3 – No realinhamento do valor total da proposta, havendo a ocorrência de 
dízima periódica, este valor será aproximado ao menor algarismo numérico 
exato 

11.1.3 – Razão Social da licitante, CNPJ/MF, número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail 
(se houver), endereço completo, bem como a indicação do Banco, Agência e número da 
conta corrente e praça de pagamento; 
11.1.4 – Prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da 
apresentação da proposta original para habilitação no sistema comprasnet. 
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11.1.5 – Especificação completa e precisa dos bens, atendendo a todas as exigências 
discriminadas no Termo de Referência, inclusive com a indicação da marca do objeto 
ofertado. 
11.1.6 – Na hipótese de se verificar incoerência entre o somatório dos preços unitário 
e/ou global, prevalecerão as parcelas unitárias, corrigindo-se o total. No caso de erro de 
multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto será 
retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade. 

11.2 – Deverá, ainda, apresentar as seguintes declarações: 
11.2.1 – Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as 
despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxas de administração, encargos sociais, 
trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro, e demais encargos de qualquer 
natureza necessários ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente. 
11.2.2 – Declaração de que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus 
Anexos. 

11.3 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, 
sem conter alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
11.4 – Não será permitida a alteração da proposta, após sua apresentação. 
11.5 – Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e aceito pelo Pregoeiro. 
11.6 – Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências deste Edital e seus 
Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o seu 
julgamento.  
11.7 – As licitantes poderão utilizar o anexo II como modelo para a proposta de preços, pois no 
mesmo estão todas as informações que deverão constar na proposta final. 
   
12 – DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 
12.1 – A Pregoeira efetuará o julgamento das propostas de acordo com as exigências 
editalícias. 
12.2 – Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira analisará os 
documentos de habilitação. 
12.3 – Se a proposta ou lance de menor valor for recusado, ou se o licitante desatender às 
exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta subseqüente e, assim, 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a 

este Edital. 
 
13 – DA HABILITAÇÃO 
13.1 – A habilitação dos licitantes será verificada on-line, por meio do cadastro no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos documentos por ele abrangidos: Habilitação 
Jurídica, Regularidade Fiscal Federal, Regularidade Fiscal Estadual/Municipal e Qualificação 
Econômico-Financeira, por meio do sistema comprasnet, relativo às declarações relacionadas 
no item 5.2 deste edital, e por meio da documentação complementar especificada neste Edital. 
13.2 – O licitante deverá apresentar habilitação parcial válida no SICAF ou documentos que 
supram tal habilitação. 
13.3 – Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar, ainda, a seguinte documentação 
complementar:  
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13.3.1 – Habilitação Jurídica: 
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou a 
consolidação, se houver, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais.  No caso de sociedades comerciais ou sociedades por ações, deverão ser 
acompanhados de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá 
estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma 
natureza ou compatíveis com o objeto da licitação. 
b) Inscrição do Ato Constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso de 
sociedades civis, de prova da diretoria em exercício; 
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
13.3.2 – Regularidade Trabalhista: 
a) Prova de Regularidade de débitos inadimplidos perante a Justiça de Trabalho, 
mediante apresentação Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) nos termos 
da Lei 12.440 de 07/07/2011; 

 
13.3.3 – Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício 
financeiro já exigível e apresentada na forma da Lei, quando não houver indicação no 
SICAF; 
 

13.4 – A verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui 
meio legal de prova. 
13.5 – Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão estar 
em nome do licitante, e, preferencialmente, com número, CNPJ e o respectivo endereço. 
13.6 – Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
13.7 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 
13.8 – A licitante que apresentar documentação em desacordo com este edital será inabilitada. 
13.9 – Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer 
documento solicitado, ou apresentá-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
13.10 – Todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por tradutor 
juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 
13.11 – As declarações relacionadas deverão estar emitidas em papéis timbrados dos Órgãos 
ou Empresas que as expediram. 
13.14 – Quando a proposta de preços e as declarações constantes no item 5.2 e seus sub-
itens, forem assinadas por um preposto da empresa que não seja seu sócio administrador ou 
proprietário, o licitante também deverá enviar via fax ou e-mail instrumento público ou particular 
de procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida, com poderes especiais para 
responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
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 Das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP 
 
13.15 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida neste Edital incluindo a regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

13.15.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas, com efeito de certidão negativa. 
13.15.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7° da 
Lei nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para pactuar com a administração, ou 
revogar a licitação. 

13.16 – A empresa que declarar falsamente se tratar de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa para valer-se do tratamento diferenciado concedido pela LC nº. 
123/06 incorrerá no crime de falsidade ideológica e estará sujeita às penas previstas no art. 
299 do Código Penal, sem prejuízo das demais penalidades cíveis e administrativas cabíveis. 

 
14 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
14.1 Apresentar mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão da empresa quanto ao objeto 
desta licitação, em quantidades e características compatíveis, conforme Termo de Referência, 
Anexo I; 
14.2 Os atestados de capacidade técnica deverão estar emitidos em nome e com o CNPJ/MF 
da matriz e/ou da(s) filial (ais) da licitante; 
14.3 Durante a vigência do contrato, a SEMEC reserva-se o direito de exigir a supracitada 
comprovação. 

 
15 – DO ENVIO DA PROPOSTA VENCEDORA E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
15.1 – A proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante classificado 
provisoriamente em 1º lugar e os documentos exigidos para habilitação que não estejam 
contemplados no SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão 
ser remetidos para o endereço eletrônico: cplsemec@gmail.com, no prazo estabelecido pela 
Pregoeira Via CHAT. 
15.2 – A proposta e os documentos remetidos por meio eletrônico deverão ser encaminhados 
em original ou por cópia autenticada, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da 
solicitação da Pregoeira, à Comissão Permanente de Licitação/SEMEC, situada na Av. 
Governador José Malcher, n° 1291, Bairro Nazaré, Belém/PA, CEP 66.060-230, no horário de 
08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 

15.2.1 – A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e    
agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 
15.2.2 – A proposta deverá conter todas as informações necessárias do fornecedor para 
que a Administração possa entrar em contato caso haja alguma eventualidade. 

mailto:cplsemec@gmail.com
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15.3 – Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado e, 
também, devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

 
16 – DO RECURSO  
 
16.1 – Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recorrer registrando a síntese de suas razões. 
16.2 – O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, 
aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 
16.3 – O recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados a apresentar as contra-razões, também via sistema, em igual prazo que 
começará a correr a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. O recurso terá efeito 
suspensivo, tendo o pregoeiro o prazo de 5 dias úteis para decidir. 
16.4 – Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que poderá reconsiderar sua decisão, em 05 
(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo período, encaminhá-lo(s) à Secretária Municipal de 
Educação, devidamente informados, para apreciação e decisão no mesmo prazo. 
16.5 – Os autos do processo permanecerão no órgão com vista franqueada aos interessados. 
16.6 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção do licitante de interpor recurso, 
no momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando a 
Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto ao licitante vencedor, sendo submetido o presente 
procedimento à Secretária Municipal de Educação para homologação. 
16.7 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
16.8 – Mantida a decisão pela pregoeira, este fará o encaminhamento do mesmo, devidamente 
instruído à autoridade superior, para decisão. 
16.9 – Decididos os recursos, a Secretaria Municipal de Educação fará a adjudicação do objeto 
ao licitante vencedor, por Item, e homologará o procedimento licitatório. 

 

17 - PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
17.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente Edital deverão ser enviados a 
Pregoeira até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura de sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, para o endereço de e-mail: 
cplsemec@gmail.com (art. 19, Decreto nº 5.450/2005). 
17.2 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão, protocolizando a peça 
impugnatória no endereço discriminado, a seguir: Av. Governador José Malcher, nº.1291, 
Bairro: Nazaré, Cep: 66.060-230, Belém / PA (art. 18 do Decreto nº 5.450/2005). 
17.3 Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas 
(art.18, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005). 
17.4 Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 
para a realização do certame (art.18, § 2º, do Decreto 5.450/2005). 
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18 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

18.1 – No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR ITEM, 
observadas as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

19 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
19.1 – Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação. 

19.2 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

 
20 – DO LOCAL PRAZO E FORMA DE FORNECIMENTO 

 
20.1 – Os suprimentos de informática deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMEC, sito 
à Rodovia Augusto Montenegro, Passagem Maria das Graças nº 565 – Marambaia. 
20.2 – Os suprimentos deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contado do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Fornecimento, conforme 
estabelecido no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
20.3 – A Ordem de Fornecimento será emitida pelo Departamento de Recursos Materiais da 
SEMEC após a emissão da Nota de Empenho em favor do vencedor e assinatura do Contrato 
20.4 – A quantidades a serem adquiridas estão sujeitas à variação, conforme a necessidade da 
Administração e a disponibilidade de recursos, através de termo aditivo. 
 
21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
21.1 – Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, estão assegurados na seguinte funcional: 

 
Projeto/Atividade: 20.8.21.12.122.0011.2110 
Elemento de Despesa: 3390300000 (Material de Consumo) 
Fonte de Recurso: 0101000000 – 7 Fundo Municipal de Educação 

 
Projeto/Atividade: 20.8.21.12.361.0011.1039 
Elemento de Despesa: 3390300000 (Material de Consumo) 
Fonte de Recurso: 0101000000 – 7 Fundo Municipal de Educação 

 
22 – DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO 
 
22 .1 – A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa contratada;  

22.2 – Caberá ao Chefe do Almoxarifado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que 
não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitar a sua 
substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, devendo o fornecedor efetuar a substituição do material também em 
05 (cinco) dias após a comunicação do servidor.  
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22.3 – Em razão ter participado da elaboração do Termo de Referência a execução será 
acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Recursos e Materiais com o 
assessoramento da Equipe Técnica de  Informática da Semec;   

 
23 – DO PRAZO DE ENTREGA 

 
23.1 –  Prazo para entrega: até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pela 
CONTRATADA da Ordem de Fornecimento; 

23.2 – A Ordem de Fornecimento será emitida pelo Departamento de Recursos e Materiais da 
SEMEC após a emissão da nota de empenho em favor do vencedor;  

23.3 – Os suprimentos de informática deverão ser entregues de acordo com a Ordem de 
Fornecimento emitido pelo Departamento de Recursos e Materiais, de forma a atender as 
necessidades da Equipe Técnica de Informática; 

23.4 – Os suprimentos de informática deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMEC, sito 
à Rodovia Augusto Montenegro, Passagem Maria das Graças nº 565, Marambaia; 

23.5 – As quantidades a serem adquiridas estão sujeitas à variação, conforme a necessidade 
da Administração e a disponibilidade de recursos. 

 
24 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
 
A. DEVERES DA CONTRATADA 

São responsabilidades da contratada: 

A.1 – Fornecer o objeto deste Termo, atendidos os requisitos e observadas as normas 
constantes deste instrumento;  

A.2 – Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  

A.3 – Prazo para sanar os óbices, compreendendo substituições dos materiais necessários em 
até 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação pela Contratante;  

A.4 - Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da 
prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência.  

A.5 – Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos 
produtos, em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93;  

A.6 – Fornecer os produtos conforme as propostas apresentadas e especificações;  

A.7 – Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante;  

A.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essas responsabilidades a 
fiscalização e o acompanhamento do contratante;  

A.9 – Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante não 
eximirá a contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes;  
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A.10 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento de Recursos 
e Materiais da SEMEC durante a entrega dos materiais.  

 

B – DEVERES DA CONTRATANTE  

São obrigações da Secretaria Municipal de Educação::  

B.1 -Proporcionar todas as condições para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações; 

B.2 – Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 
requisitos constantes deste Termo de Referência;  

B.3 – Notificar a Empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
de cada item que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 

B.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de comissão ou gestor 
designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 12.666/93;  

B.5 – Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimento Definitivo;  

B.6 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias;  

B.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da contratada;  

B.8 – Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de 
cada um dos itens que compõem o objeto deste termo. 

 
25 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
25.1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a SEMEC, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais cominações referidas no Capítulo 
IV da Lei n.º 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante 
que: 

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 
b) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; 
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
d) ensejar o retardamento da execução da entrega; 
e) não mantiver a proposta, injustificadamente; 
f) falhar ou fraudar na execução da entrega; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
h) cometer fraude fiscal. 

 
25.2 Pelo descumprimento total ou parcial da entrega dos suprimentos, Administração da 
SEMEC, poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa: 

b.1) 0,2% (dois décimos por cento) por dia em decorrência de atraso injustificado  na 
prestação do serviço e no caso de inexecução total ou parcial da mesma; 
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c)  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar  com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem  os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses  em que a 
execução irregular, os atrasos ou a inexecução associam-se à prática de ilícito penal. 

 
25.3 A penalidade de multa, estabelecida no subitem b.1. do item 23.2., poderá ser aplicada de 
forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais. 
 
25.4 As multas previstas acima não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide 
a responsabilidade da contratada por danos causados á SEMEC. 
 
25.5 Da aplicação das penalidades previstas, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a partir da data da intimação  
 
26 – DO PAGAMENTO 
 
26.1 – O pagamento será creditado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
definitivo da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente. 

26.1.1 – O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade 
fiscal do contratado no SICAF. 
26.1.2 – O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente prestados. 

26.2 – Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo 
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
26.3 – Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 
30/04/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: não 
produziu os resultados acordados; 

26.3.1 – deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 
qualidade mínima exigida; 

26.2 – O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, por meio de ordem bancária 
junto à agência bancária indicada na declaração fornecida pelo licitante, e mediante a 
apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo 
servidor / Comissão de Recebimento. 
26.3 – Será procedida consulta “On Line” junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser 
efetuado ao CONTRATADO, para verificação das condições exigidas na contratação, cujos 
resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio. Caso fique constatado o 
vencimento das guias de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, a CONTRATADA 
deverá apresentar, no prazo constante da solicitação feita pela Administração, a sua 
regularização. 
26.4 – No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios à taxa  
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros 
simples. 
26.5 – No caso de eventual atraso de pagamento por culpa comprovada da CONTRATANTE, o 
valor devido deverá ser acrescido de multa de atualização monetária financeira, apurados entre 
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a data de vencimento da Nota Fiscal e a do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão 
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

I = (TX / 100) 
           365 
EM = I x N x VP 
Onde: 
I = Índice de Atualização Financeira  
TX = Percentual da Taxa de Juros de Mora Anual – 6% / Ano 
VP = Valor da Parcela em atraso 
EM = Encargos Moratórios 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento 

 
26.6 – Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente em favor do CONTRATADO. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
26.7 – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal/fatura, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da respectiva reapresentação. 
26.8 – Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. 
26.9 – Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 
26.10 – Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 
26.11 – A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde 
que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução 
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 
 
27 – DO FORO  
 
27.1 – As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade de 
Belém/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
28 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
28.1 – A autoridade competente para aprovação do procedimento licitatório somente poderá 
revogá-lo por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 
28.2 – Com vistas a assegurar um maior número de ofertas, é admitida a possibilidade de 
saneamento de falhas, de complementação de insuficiências ou ainda de correções de caráter 
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notadamente formal no curso do procedimento, desde que o proponente possa satisfazer as 
exigências dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
28.3 – É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase do Pregão, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da 
proposta ou da documentação. 
28.4 – Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação deste 
procedimento licitatório, ressalvado o direito, em caso de boa-fé, de ressarcimento pelos 
encargos que tiverem suportado no cumprimento da obrigação assumida. 
28.5 – Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por 
conveniência exclusiva da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC. 
28.6 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Secretaria Municipal de Educação - SEMEC não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do 
procedimento licitatório. 
28.7 – Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
28.8 – Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
28.9 – Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro 
28.10 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida 
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
28.11 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão 
da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 
28.12 – As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados. 
28.13 – Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, com observância das devidas 
disposições legislativas. 
28.14 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início 
e inclui-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
28.15 – Só se iniciam e vencem os prazos relacionados à Licitação em dia de expediente na 
Secretaria Municipal de Educação - SEMEC. 

28.15.1 – Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for 
encerrado antes da hora normal, nesta Secretaria, os prazos de que trata o subitem 
28.14 serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. 

28.16 – É vedada a subcontratação para o fornecimento objeto desta licitação. 
28.17 – Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá o disposto no 
instrumento convocatório. 
28.18 – Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação 
do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado ao Pregoeiro por e-mail: 
cplsemec@gmail.com  
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28.19 – Maiores informações pelo telefone (91) 3219-5124 (pregoeira: Claudine S. Ferreira). 
28.20 – Este edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pela internet, no portal do 
COMPRASNET – www.comprasnet.gov.br 
28.21 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação. 

 

 
Belém - PA, 18 de julho. de 2013. 

 

 

 
 

 

Claudine S. Ferreira 
Pregoeira/CPL/SEMEC/PMB 
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ANEXO I 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Processo nº 2303/2013 – SEMEC 
 
 

1. OBJETO: Aquisição de suprimentos de informática, destinados a atender às 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação– SEMEC, conforme as seguintes 
quantidades e especificações mínimas, a ver. 

 
2. JUSTIFICATIVA: A necessidade da aquisição de suprimentos de informática para 

garantir a instalação e manutenção de softwares e equipamentos adquiridos pela 
Secretaria Municipal de Educação. 
  

3. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS: 

ITEM MATERIAL UN QTD 

01 
Álcool isopropílico 500 ml. Und 10 

02 
Pasta térmica 15 g. Und 05 

03 
Pulseira anti-estática. Und 05 

04 
Limpa contato eletrônico 300 ml. Und 10 

05 
Placa de rede PCI 10/100 Mbps. Und 30 

06 
Placa de rede PCI 10/100/1000 Mbps. Und 05 

07 
Placa de rede wireless PCI 54 Mbps. Und 80 

08 
CD-R. Und 50 

09 
DVD-R. Und 50 

10 
Mouse USB. Und 30 

11 
Teclado USB. Und 10 

12 
Módulo de memória DDR 400 MHz de 2 Gb. Und 50 

13 
Módulo de memória DDR2 667 MHz de 2 Gb. Und 50 

14 
Módulo de memória DDR3 1333 MHz de 2 Gb. Und 50 

15 
Conector RJ-45. Und 200 

16 
Régua de tomada sem fusível com 05 tomadas. Und 20 

17 
Régua com 08 tomadas para Racks de 19” de Servidores e Rede 

Ethernet. 
Und 06 

18 
HD 500 Gb (SATA II). Und 30 
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ITEM MATERIAL UN QTD 

19 
Bateria placa-mãe (CR2032). Und 40 

 

20 

 

Kit Upgrade: placa-mãe on-board (rede, som e vídeo), soquete 

LGA1155; processador, módulo de memória de 2Gb e HD de 

500Gb compatíveis com a placa-mãe acima. 

Und 30 

21 
Alicate crimpador. Und 02 

 

22 

Kit Básico de Ferramentas: estojo de ferramentas manuais 

desmagnetizadas para manutenção de computador; estojo com 

zíper para armazenagem de forma organizada, com 

compartimentos individuais para cada ferramenta no estojo; 

conteúdo: chave Phillips n° 0; chave Phillips n° 1; chave de fenda 

1/4"; chave de fenda 3/16"; chave de porca; tubo para peças ou 

parafusos; pinça anti-estática de três dentes; pinça para chip 

anti-estática; extrator para chip anti-estática; insersor de chip 

anti-estática. 

Und 02 

23 
Gravadora de DVD. Und 10 

24 Gabinete tipo ATX (02 baias 5,25", 02 portas USB frontais ). Und 03 

 
4. FUNDAMENTO LEGAL 

4.1 - O objeto deste Termo de Referência tem amparo legal nas disposições da Lei Federal nº 
10.520, de 17.07.2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decretos Municipais nº 47.429/05, nº. 
64.684/10, nº48.804A/05, 49.191/2005 e nº. 75.004/13, da Lei nº 8.666/1993 e Lei 
Complementar Federal nº 123/2006 .  

 
5 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS: 

5.1 - Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao atendimento do pagamento das 
obrigações decorrentes desta licitação estão previstos para o ano de 2013 na dotação 
orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, na seguinte disposição: 

 Funcional Programática: 20.8.21.12.122.0011.2110 
Elemento de Despesa:      3390300000 (Material de Consumo) 

      Fonte:                                   0101000000 - 7 Fundo Municipal de Educação 

 Funcional Programática: 20.8.21.12.361.0011.1039 
Elemento de Despesa:      3390300000 (Material de Consumo) 

      Fonte:                                   0101000000 - 7 Fundo Municipal de Educação 
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6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1 – A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, devendo o licitante inserir na mesma as 
informações conforme solicitado;  

6.2 – A proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado ou personalizado, 
contendo razão social completa da licitante digitada, em língua portuguesa, valores e moeda 
corrente nacional, com clareza, sem emendas, borrões ou rasuras, com suas folhas rubricadas 
e a última datada e assinada pelo seu representante. Deverá conter, ainda, endereço, telefone, 
fax, endereço eletrônico, número do CNPJ, dados bancários (nome do banco e código, o 
código da agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento);  

6.3 – Indicação de preços unitário e total, em conformidade com objeto licitado, em algarismos 
e por extenso, em moeda corrente do país, nestes incluídos, o lucro, tributos, encargos, taxas 
de quaisquer natureza e todos os custos e despesas diretas e indiretas, embalagem, seguros, 
garantia, frete do material até Belém; 

6.4 – Local de Entrega: Av. Governador José Malcher nº1291 – Nazaré no horário de 08:30 às 
12:00 e das 13:00 às 17:00h.  

6.5 – Os preços apresentados devem contemplar, no máximo, até a segunda casa decimal, ou 
seja centavos de real;  

6.6 – Em caso de divergência entre o preço total e o preço unitário, prevalecerá o valor ofertado 
como preço unitário, e, no caso de divergência entre o valor em algarismos e o valor por 
extenso, prevalecerá o valor por extenso;  

6.7 – A proposta de preço deverá conter os itens constantes neste Termo de Referência, 
devendo constar, de forma clara, as especificações dos itens citando-se obrigatoriamente a 
marca (fabricante), o modelo (referência), país de procedência e outras características que 
permitam identificá-los, sem referência às expressões “Similar”, sendo vedadas descrições 
vagas, como “de acordo com o edital”, “modelo xx”, “conforme proposta a apresentar”, etc.  

6.8 – Contar prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data 
de sua apresentação;  

6.9 - Qualquer opção oferecida pela firma, que não atenda as especificações contidas no 
Edital, não será levada em considerações durante o julgamento;  

6.10 – Indicar na proposta que os preços unitários dos objetos ofertados na licitação serão fixos 
e irreajustáveis.  

  
7. DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO 

7 .1 – A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da 
empresa contratada;  

7.2 – Caberá ao Chefe do Almoxarifado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que 
não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitar a sua 
substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, devendo o fornecedor efetuar a substituição do material também em 
05 (cinco) dias após a comunicação do servidor.  
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7.3 – Em razão ter participado da elaboração do Termo de Referência a execução será 
acompanhada e fiscalizada pelo Departamento de Recursos e Materiais com o 
assessoramento da Equipe de Informática da Semec;   

8. DO PRAZO DE ENTREGA  

8.1 –  Prazo para entrega: até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pela 
CONTRATADA da Ordem de Fornecimento; 

8.2 – A Ordem de Fornecimento será emitida pelo Departamento de Recursos e Materiais da 
SEMEC após a emissão da nota de empenho em favor do vencedor;  

8.3 – Os suprimentos de informática deverão ser entregues de acordo com a Ordem de 
Fornecimento emitido pelo Departamento de Recursos e Materiais, de forma a atender as 
necessidades da Equipe de Informática; 

8.4 – Os suprimentos de informática deverão ser entregues no Almoxarifado da SEMEC, sito 
à Rodovia Augusto Montenegro, Passagem Maria das Graças nº 565, Marambaia; 

8.5 – As quantidades a serem adquiridas estão sujeitas à variação, conforme a necessidade da 
Administração e a disponibilidade de recursos. 

 9. DEVERES DA CONTRATADA 

São responsabilidades da contratada: 

9.1 – Fornecer o objeto deste Termo, atendidos os requisitos e observadas as normas 
constantes deste instrumento;  

9.2 – Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, 
estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;  

9.3 – Prazo para sanar os óbices, compreendendo substituições dos materiais necessários em 
até 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação pela Contratante;  

9.4 - Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da 
prestação dos serviços objeto do presente Termo de Referência.  

9.5 – Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição dos 
produtos, em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/93;  

9.6 – Fornecer os produtos conforme as propostas apresentadas e especificações;  

9.7 – Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante;  

9.8 – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essas responsabilidades a 
fiscalização e o acompanhamento do contratante;  

9.9 – Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante não 
eximirá a contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações 
pactuadas entre as partes;  

9.10 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Departamento de Recursos 
e Materiais da SEMEC durante a entrega dos materiais.  
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10 – DEVERES DA CONTRATANTE  

São obrigações da Secretaria Municipal de Educação::  

10.1 -Proporcionar todas as condições para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações; 

10.2 – Rejeitar os produtos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 
requisitos constantes deste Termo de Referência;  

10.3 – Notificar a Empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constantes de cada item que compõem o objeto deste Termo, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 

10.4 – Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de comissão ou gestor 
designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 12.666/93;  

10.5 – Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimento Definitivo;  

10.6 - Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias;  

10.7 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da contratada;  

10.8 – Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição 
de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo. 

 
SUELI FÁTIMA PEIXOTO 
Departamento de Recursos e Materiais/SEMEC 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) 
 
À Secretaria Municipal de Educação – SEMEC  
Processo Nº -__________ – Edital nº_____ /2013.  

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços de preços de fornecimento dos 
seguintes itens, nos termos do Edital e Anexos, conforme abaixo relacionado: 

O prazo de validade desta proposta é de ______(__por extenso__) dias, a contar da 
apresentação da proposta original para habilitação no sistema comprasnet. 

O prazo para entrega do objeto será de ______(__por extenso__) dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento. 

Nos comprometemos a fornecer o(s) material (ais), objeto deste edital, nas condições e 
exigências estabelecidas no termo de referência (anexo I do edital).  

Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que influenciam nos custos, 
tais como: impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, contribuições fiscais e quaisquer 
outros que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor proposto. 

Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado 
conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto 
licitado.  

Esta licitante declara que os termos do edital são de seu total conhecimento, e que 
concorda plenamente com eles. 

ITEM MATERIAL Unid. 
Marca/
Modelo 

Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total  

01 Especificação do Objeto      

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  
Razão Social: __________________________________ CNPJ/MF: ________________  
Endereço: _____________________________________ CEP: ____________________  
Tel./Fax: ____________________________________ Endereço Eletrônico (e-mail):  
Cidade: __________________________ UF: __________  
Banco: ___________ Agência: _____________ c/c: ________________  
Dados do Representante Legal da Empresa:  
Nome:________________________________________________________  
Endereço:_____________________________________________________  
CEP:_________________Cidade:________________________UF:_______  
CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________  
RG nº:___________________________Expedido por: ____________  
Naturalidade: ____________________Nacionalidade: ________________ 
 
OBS: A empresa poderá utilizar o anexo II como modelo para a proposta de preços, devendo 
apresentar a especificação do item detalhadamente. 

 
Local e data 

_________________________________________ 
Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 
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ANEXO III  

 

 

 DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
(MODELO) 

 

 

________________(...nome da empresa...)__________________, inscrita no CNPJ n° 
____.____.____/____-__, por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra) 
_____________________, portador(a) da Carteira de Identidade n° ___________(...número, 
órgão emissor e unidade da federação...)__________ 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, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso): 

(____) não emprega menor de dezesseis anos. 

(____) não emprega menor, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 

__(...Cidade – UF...)___, ____ de ____________ de 2013. 

(Local e data) 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 

PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
(MODELO) 

 

 

________(Nome da empresa)__________, CNPJ n.º _______________sediada 
___________(Endereço completo)___________, declara sob as penas da lei, que até a 
presente data, inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

___(...Cidade – UF...)___, ___ de __________ de 2013. 

(Local e data) 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 
 
 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° XXX 
Belém, xx de xxxxxxx de 2013 

 
PROCESSO N°............/2013 
REF: PE XX/2013/SEMEC 
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. 
ÁFirmaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 

Conforme facultado pelo art. 62 da Lei 8.666/93, remetemos, em anexo, a (s) 
Nota (s) Empenho n°XXXXXX/2013, em decorrência do processo n° 2303/2013-
SEMEC, relativo ao PE XX/2013/SEMEC, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação-SEMEC, sagrou-se vencedora por ter apresentado o menor 
preço global e atendido todas as exigências para a contratação, a entrega do(s), 
produtos deverá ser efetuada a contar de XX de XXXXXX de 2013, de acordo com a 
periodicidade estabelecida no Instrumento Convocatório. 

Compre-nos informar que antes da efetivação do pagamento e, na forma 
prevista na legislação, o aludido pagamento só será efetuado mediante atestado 
comprobatório da entrega do(s) produtos bem como de consulta à situação cadastral 
dessa empresa, ficando referido pagamento suspenso, no caso de existir alguma 
pendência, tendo em vista a obrigatoriedade de manutenção da regularidade fiscal e 
jurídica durante a vigência da contratação. 

Para controle de Vossa Senhoria, informamos ainda que legislação vigente, caso 
ocorra atraso na entrega de qualquer dos itens de fornecimento, a contratada estará 
sujeita independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ao pagamento multa 
de 3% (três por cento) sobre o valor global do fornecimento, pela recusa injustificada na 
celebração da Ata ou retirada da autorização de fornecimento; multa de 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) sobre o valor global do fornecimento por dia de atraso 
pela inexecução dos serviços objeto da contratação, limitado a 15(quinze) dias 
corridos; multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do fornecimento em caso 
de inadimplemento de quaisquer das cláusulas avençadas no Edital e no Termo de 
Referência. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do fornecimento em 
caso de rescisão do Contrato por falta grave da FORNECEDORA.  

Informamos ainda a Vossa Senhoria que a inobservância dos prazos e 
obrigações estipulados no EDITAL implicará nas penalidades previstas no art. 87 e 
seus parágrafos da Lei nº 8.666/93.    
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Finalmente, informamos que a contratação deverá ser cumprida em estrita 
observância  à Lei n° 8.666/93 e suas alterações, devendo Vossa Senhoria, apor o “De 
acordo”, na cópia deste expediente o qual deverá ser devolvido a SEMEC, para 
ulteriores providências por meio de fax: (91)3219/5124  ou e-mail 
(cpl.semec@gmail.com) . 
 

Atenciosamente, 
 

__________________________________ 
Diretora Administrativa e Financeira/SEMEC 

 
 
De acordo 
Em......./........./2013 
 
__________________________ 
Representante Legal da Empresa  
 
 
 
 
 
 
 
             CPF: 

mailto:cpl.semec@gmail.com

