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EDITAL DE LICITAÇÃO
QUADRO DE INFORMAÇÕES
MODALIDADE/Nº:
TIPO:
PROCESSO
ÓRGÃO REQUISITANTE:
DATA/HORÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016
MENOR PREÇO POR ITEM
2015/27000/012464
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ÇÃO
25.05.2016 ÀS 90HS horário de Brasília-D
DF.

SITE:
UASG:

COMPRASNET
926164

FONTE DE RECURSOS:

0101882011
0101882011
270100.12.122.1066.1202
270100.12.122.1066.1202
3.3.90.30
4.4.90.52

FUNCIONAL PROGRAMÁTIC
MÁTICA:
NATUREZA DE DESPESA:

VALOR ESTIMADO:

R$ 37.928,53 (trinta e sete mil e novece
vecentos e vinte e oito reais,
e cinqüenta e três centavos)

EXCLUSIVADE ME/EEP:

NÃO SE APLICA – OBS: DESTINAR EXCLUSIVAMENTE
EXCLU
OS ITENS DE
CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA
A DE ATE R$ 80.000,00

PREGOEIRO DESIGNADO:
TELEFONE:
EMAIL:

FLÁVIO DA COSTA MESSIAS
63-3218-1486
cpl@seduc.to.gov.br

PREÂMBULO
BULO
ERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE
E LICITAÇÃO,
LICI
através de sua
A SUPERINT
COMISSÃO PERMANENTE
TE DE
D LICITAÇÃO, torna público para conhecim
hecimento dos interessados,
que fará realizar licitação
ação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
CO, por intermédio do site
www.comprasnet.gov.br,, do
d tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei 10.520/2002
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e Decreto 5.450/2
.450/2005, juntamente pelos
Decretos Estaduais nº 2.434/
2.434/2005, Decreto nº 5.344/2015, Lei Complemen
lementar 123/2006 e alterada
pela Lei complementar
tar 147/2014,
14
pelas condições estabelecidas
as no presente Edital. Este
pregão será conduzido
o pelo
pe (a) Pregoeiro (a) e respectiva Equipe
pe de Apoio, designados na
Portaria-Seduc nº 1045/201
/2016, pelo Secretário da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
EDU
JUVENTUDE E
ESPORTES.
Não havend
vendo expediente ou ocorrendo qualquer
uer fato
fa
superveniente que
impeça a abertura do certame
certa
na data marcada, a sessão será automaticamente
autom
transferida
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para o primeiro dia útil
til subsequente,
sub
no mesmo horário e local estabelecidos
estab
no preâmbulo
deste Edital, desde que
e não haja comunicação do (a) pregoeiro (a)
a) em contrário.
1. DO OBJETO
OBJET
1.1. Aquisição
isição de materiais/bens para atender as neces
ecessidades da Diretoria de
Infraestrutura e Obras desta Pasta, conforme o Termo de Referência - Anexo
An
I.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações
espec
deste objeto
descritas no COMPRASNET e as especificações constantes do Anexo
xo I deste
d
Edital prevalecerão
às últimas.
2. DA IMPUGN
PUGNAÇÃO AO EDITAL
é 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura
abertu
da sessão pública,
2.1. Até
qualquer Licitante poderá
erá impugnar
i
o ato convocatório do Pregão
ão Eletrônico,
Ele
no horário das
8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
2.2. Caberá
berá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliada pelo
elo setor
s
responsável pela
elaboração do Edital, decidir
decid sobre a petição.
lhida a impugnação contra o ato convocatór
catório, desde que altere a
2.3. Acolhida
formulação da proposta
sta de preços, será definida e publicada nova
va d
data para realização do
certame.
3. DA SOLICIT
OLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
3.1. Os pedidos
pedid
de esclarecimentos e questionamentos
entos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados
envia
ao (à) pregoeiro (a), até 03 (três)) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da
a sessão
ses
pública, exclusivamente no e-mail: cpl@seduc.to.gov.br
cpl@
4. DAS CONDIÇÕES
COND
PARA PARTICIPAÇÃO
erão participar da presente licitação as pessoas
pes
jurídicas do ramo
4.1. Poderão
pertinente ao objeto licitado
citado desta licitação, exceto consórcio, e que:
4.1.1. Atenda
tendam às condições deste EDITAL e seuss Anexos,
Ane
inclusive quanto à
documentação exigida
ida para
p
habilitação e estiverem devidame
damente credenciados na
Secretaria de Logística
a e Tecnologia
T
da Informação – SLTI, do Ministério
Minis
do Planejamento,
Orçamento e Gestão, através
atrav do site www.comprasnet.gov.br;
4.1.2. Estejam
stejam cadastradas no Sistema de Cadastr
dastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, nos termos
t
do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722,
722, de
d 09.01.2001, publicado
no DOU de 10.01.2001;
4.1.3. As empresas
emp
não cadastradas no SICAF que tiverem
verem interesse em participar
do presente Pregão Eletrôn
letrônico deverão providenciar o seu cadastram
stramento e sua habilitação
junto a qualquer Unidade
de Cadastradora
C
dos Órgãos da Administração
ção Pública
P
Federal;
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ão esteja
es
sob falência, concordata, recuperaçã
ração judicial, recuperação
4.1.4. Não
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio
sórcios de empresas, e não
sejam controladoras, coliga
oligadas ou subsidiárias entre si;
4.1.5. Não
o podem
po
participar do certame empresas que tenham
t
sido declaradas
inidôneas para licitar ou c
contratar com toda a Administração Pública
Públi
e que se encontra
suspensa de licitar ou contratar
contra
com toda a Administração Pública;
Secr
de Logística e Tecnologia da Inform
nformação – SLTI atua como
4.1.6. A Secretaria
Órgão provedor do Sistema
tema Eletrônico;
omo requisito para participação no PREGÃO
ÃO ELETRÔNICO
E
o Licitante
4.1.7. Como
deverá manifestar, em
m campo
ca
próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre
c
plenamente os
requisitos de habilitação
ão e que sua proposta de preços está em conformidade com as
exigências do instrumento
ento convocatório,
c
bem como a descritiva técnica
técni
constante do Termo
de Referência no Anexo
xo I do
d presente Edital.
4.2. Não poderão
pod
concorrer direta ou indiretamente nesta
nest licitação o servidor de
qualquer Órgão ou Entidad
tidade vinculada ao Órgão promotor da licitação
itação, bem assim a empresa
da qual tal servidor seja
a sóc
sócio, dirigente ou responsável técnico.
5. DO CREDEN
REDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
5.1. As licitan
itantes interessadas deverão proceder ao
o credenciamento
cre
antes da
data marcada para início
ício d
da sessão pública via Internet.
5.2. O creden
redenciamento dar-se-á pela atribuição de chav
chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível,
intra
para acesso ao Sistema
ema Eletrônico no site
www.comprasnet.gov.br.
5.3. O creden
redenciamento da Licitante dependerá de registro
regis
cadastral atualizado
no Sistema de Cadastramen
ramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
5.4. O cre
credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na
responsabilidade legall únic
única e exclusiva do Licitante ou de seu
u representante
rep
legal e na
presunção de sua capacid
pacidade técnica para realização das transaçõ
nsações inerentes ao Pregão
Eletrônico.
5.5. O uso da
d senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualque
alquer transação efetuada diretamente ou
u por seu representante, não
cabendo ao provedorr do Sistema ou à DIRETORIA DE LICITAÇÃO, promotora da licitação,
responsabilidade por event
eventuais danos decorrentes do uso indevido
do da senha, ainda que por
terceiros.
5.6. A perda
erda da senha ou a quebra de sigilo deverã
everão ser comunicadas ao
provedor do Sistema para
ara imediato
im
bloqueio de acesso.
6. DA PROPO
ROPOSTA
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6.1. A partic
articipação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da
senha privativa da Licitante
itante e subsequente encaminhamento da proposta
prop
de preços a partir
da data da liberação
o do Edital no site www.comprasnet.gov.br,, até o horário de início da
Sessão Pública, conforme
me Quadro
Q
de Informações, no preâmbulo do edital,
ed
exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônic
trônico, quando, então, encerrar-se-á, automa
tomaticamente, a fase de
recebimento da proposta
osta de
d preços. Durante este período a Licitante
ante poderá incluir ou excluir
proposta de preços.
6.1.1. Fica
ica vedado
v
ao Licitante qualquer tipo de identificação
ide
quando do
registro de sua proposta
ta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos
idos neste
n
Edital, sob pena de
desclassificação do certam
rtame pelo (a) Pregoeiro (a).
6.2. A Licitan
icitante será responsável por todas as transaçõe
sações que forem efetuadas
em seu nome no Sistema
ma Eletrônico,
E
assumindo como firmes e verdadeiras
verda
sua proposta de
preços e lances inseridos
os em sessão pública.
6.3. Incumbir
umbirá ao Licitante acompanhar as operaçõe
ações no Sistema Eletrônico
durante a sessão pública
lica do
d Pregão Eletrônico, ficando responsável
vel pelo
p
ônus decorrente da
perda de negócios diante
ante da inobservância de qualquer mensagem
gem emitida
e
pelo Sistema ou
de sua desconexão.
6.4. O licitan
icitante deverá obedecer rigorosamente aos
os termos
ter
deste Edital e seus
anexos. E em caso de discordância
disco
existente entre as especificações
ões deste
d
objeto descritas no
COMPRASNET e as especifi
pecificações constantes do Anexo I – Termo
o de Referência deste Edital
prevalecerão às últimas.
6.5. Depois
pois de
d encerrada a fase de lances as empresas
empr
vencedoras serão
convocadas para enviar
iar a proposta devidamente assinada, via sistem
istema, e-mail (informado no
preâmbulo deste edital),
tal), fax
f
(63 3218-1486) ou diretamente na Dire
iretoria de Licitação, que
deverá conter: razão social;
soci
número do CNPJ; endereço completo
pleto; telefone; fax; e-mail;
banco; agência; conta-c
corrente, descrição detalhada do produ
roduto; marca; fabricante;
procedência; espécie e se for o caso; tipo / modelo, se for o caso;; unidade;
unid
quantidade; valor
unitário; valor total; valor
lor global
gl
da proposta; validade/garantia do
o produto;
pro
prazo de entrega
dos produtos; prazo de
e validade
va
da proposta; prazo de pagamento,
ento, além dos documentos
porventura solicitados no termo
te
de referência em anexo.
6.6. A marca
marc e o fabricante do produto cotado,
do, incluído
in
no comprasnet
deverão ser os mesmos
os indicados
in
na proposta e a serem entregu
tregues, sem aceitação de
nenhuma outra.
6.7. A empre
mpresa em condição de microempresas (ME)
E) ou empresas de pequeno
porte (EPP), deverá aprese
presentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
Com
ou Super Simples
expedido pela Receita Fede
Federal, para o ano em vigência.
6.7.1. O (a) pregoeiro (a) poderá emitir o Supersimpl
rsimples no sítio da Receita
Federal, para verificar a opção
opç
da empresa como optante pelo Simples
mples Nacional.
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6.8. Ao incluir
inclu no site sua proposta, a licitante já deverá
de
ter sua proposta
elaborada, obedecendo
do ao
a disposto no item 6 subitem 6.5 do edital,
ital, e depois de encerrada a
etapa de lances, a propo
roposta deverá ser encaminhada no prazo
o máximo
má
de 1 (uma) hora,
contados a partir da convo
onvocação dos licitantes vencedores.
6.9. No preço ofertado deverão estar incluídos todoss os insumos
i
que o compõe,
tais como as despesas
as co
com mão-de-obra, materiais, impostos,, taxas,
tax
fretes, descontos e
quaisquer outros que incida
ncidam direta ou indiretamente na execução
o do objeto desta licitação.
6.10. A empresa
empr
licitante deverá indicar no campo
o “Descrição
“D
detalhada do
objeto ofertado“ as especif
specificações detalhadas do produto, fazendo
do constar
c
as características
técnicas, que permita
ta aferir
af
as especificações do edital. Sendo
endo vedada a expressão
“CONFORME EDITAL” ou
u “SIMILAR”
“SIM
sob pena de desclassificação.
6.11. Doss prazos
praz
a) O prazo
razo d
de validade da proposta: mínimo de 60 dias;
d

b) O prazo
razo d
de entrega dos produtos: Conforme o Termo
Ter
de Referência;
c) O prazo de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30
(trinta) dias, contado
o a partir
p
da data final do período de adimple
implemento da respectiva
parcela, mediante depósito
depó
bancário em conta corrente
e da Contratada, a qual
deverá entregar as certidões
certid
de regularidades fiscal e trabalhist
alhista exigidas no ato da
contratação, devidamen
amente atualizadas, sempre que solicitadas
das pela
p
Administração;
6.12. O (a) pregoeiro (a) poderá requisitar a licitante
licitan
que readeque sua
proposta, caso esta apresente
apres
alguma inconsistência sanável,, des
desde que não configure
alteração na proposta
sta original
o
apresentada. A correção será
rá solicitada
so
por meio de
correspondência encaminh
minhada pelo (a) Pregoeiro (a) ao licitante via chat
ch ou e-mail.
so a licitante envie a sua proposta de preços,
ços, contendo
c
mais de duas
6.13. Caso
casas depois da vírgula,
la, o (a) pregoeiro (a) fará o arredondamento
ento devido, contudo, “para
menos” (ex: R$ 12,578; será arredondado para R$ 12,57).
6.14. Não
o se admitirá proposta que apresente valores
res simbólicos,
sim
irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis
eis com
co os preços de mercado, exceto quando
ndo se
s referirem a produtos e
instalações de propriedade
dade do licitante, para os quais ele renuncie
ie à parcela
p
ou à totalidade
de remuneração.
6.15. O (a) pregoeiro
pr
(a) verificará as propostas de preços
preço enviadas, via sistema,
antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadame
damente, aquelas que não
estejam em conformidade
dade com os requisitos estabelecidos no Edital,
dital, que forem omissas ou
apresentarem irregularidade
ridades insanáveis.
ESSÃO PÚBLICA
7. DA SESSÃO
ra início
in
da sessão e de
7.1. A partir da data e horário estipulado para
conformidade com o estabelecido
estab
neste Edital, terá início à sessão pública
púb
do presente Pregão
Eletrônico, com a divulgaçã
lgação das Propostas de preços previamente
te cadastradas
ca
no endereço
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eletrônico, e que deverão
erão estar em perfeita consonância com ass especificações
esp
detalhadas
no presente Edital e seus
us Anexos.
An
7.2. A partir
artir desta
d
mesma data e horário ocorrerá o início
iníc da etapa de lances,
via Internet, única e exclusiv
clusivamente, no site www.comprasnet.gov.br,, conforme
co
Edital.
8. DA FORMU
RMULAÇÃO DE LANCES
ente as Licitantes que cadastraram previamente
ente sua proposta de preços
8.1. Somente
no sistema, poderão aprese
presentar lances para os materiais licitados,, exclu
exclusivamente por meio do
Sistema Eletrônico, sendo
endo o Licitante imediatamente informado
do do
d seu recebimento e
respectivo horário de registr
egistro e valor.
sim como
c
as propostas de preços, os lances serão
serã ofertados pelo MENOR
8.1.1. Assim
PREÇO POR ITEM.
8.2. As Licitantes
Licita
poderão oferecer lances menoress e sucessivos,
s
observado o
horário fixado e as regras
ras de sua aceitação.
8.3. A LICITA
ICITANTE SOMENTE PODERÁ OFERECER LANCES
CES INFERIORES AO ÚLTIMO
POR ELE OFERTADO E REGIS
EGISTRADO NO SISTEMA.
o serão
serã aceitos dois ou mais lances de mesmo
o valor.
val
8.4. Não
8.5. Durante
ante o transcurso da sessão pública, as Licitante
itantes serão informadas, em
tempo real, do valor do menor
m
lance registrado que tenha sido
o apresentado
apr
pelas demais
Licitantes, vedada a identifi
entificação do detentor do lance.
8.6. No caso de desconexão com o (a) pregoeiro
o (a), no decorrer da etapa
competitiva do Pregão
ão Eletrônico,
El
o Sistema Eletrônico poderá
rá permanecer
pe
acessível às
Licitantes para a recepção
ção dos lances.
pregoeiro (a), quando possível, dará continui
ntinuidade a sua atuação no
8.6.1. O (a) p
certame, sem prejuízo dos atos
a
realizados.
8.6.2. Quand
uando a desconexão persistir por tempo superio
uperior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão Eletrônico
rônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para
ara divulgação no site
www.comprasnet.gov.br.
8.7. A etapa
tapa de lances da sessão pública será encerra
ncerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances,
l
emitido pelo próprio Sistema Eletrôn
letrônico, de acordo com a
comunicação às Licitantes
tantes, após o que transcorrerá período de
e tempo
te
de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente
te determinado
d
também pelo Sistema Eletrôn
letrônico, findo o qual será
automaticamente encerrad
errada a recepção de lances.
aso o Sistema não emita o aviso de fechamento
nto iminente,
im
o (a) pregoeiro
8.7.1. Caso
(a) se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes, observados
obser
o mesmo tempo
de até 30 (trinta) minutos.
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mbirá a Licitante acompanhar as operações
ções no Sistema Eletrônico
8.8. Incumbir
durante a sessão pública
lica do
d Pregão Eletrônico, ficando responsável
vel pelo
p
ônus decorrente da
perda de negócios diante
nte da
d inobservância de quaisquer mensagens
ens emitidas
e
pelo Sistema ou
de sua desconexão.
8.9. A desistê
esistência em apresentar lance implicará exclusã
clusão da Licitante da etapa
de lances e na manutençã
tenção do último preço por ela apresentado,
o, para
pa efeito de ordenação
das propostas de preços.
NCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO
EIO ELETRÔNICO
E
9. DO ENCERR
errada a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) examinará
ex
a proposta de
9.1. Encerrad
preços classificada em
m pri
primeiro lugar quanto à compatibilidade
e do preço em relação ao
estimado para contratação
tação.
aso não
n
ocorra lances deverá ser verificado
do o valor estimado para a
9.1.1. Caso
aquisição dos serviços e o d
detalhamento técnico previsto.
servi
cujo preço total seja superior ao estima
stimado para a contratação,
9.1.2. Os serviços
constante do Orçamento
nto estimado,
e
poderão não ser aceitos e adjudica
judicados.
9.2. Verificad
ificado e confirmado ser o licitante titular do
o menor
me
lance empresa de
médio ou grande porte,
rte, e existir microempresa(s) ou empresa(s)
(s) de
d pequeno porte que
tenha(m) sido classificada(
ada(s) com valor de lance até 5% (cinco por cento)
c
acima do menor
lance, será aberta a oportu
portunidade para que a microempresa ou empresa
emp
de pequeno porte
melhor classificada formule
mule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
impo
proceder-seá de igual forma com as demais
d
microempresas ou empresas de pequeno
pequ
porte classificadas
sucessivamente (Art. 45,
5, da Lei Complementar n° 123/2006).
9.2.1. Em
m caso
ca
de ocorrência de participação de licitante
lic
que detenha a
condição de microempresa
presa ou de empresa de pequeno porte, nos
os termos
ter
da Lei nº 9.317/96 e
a sua sucessora Lei Compl
omplementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
2
serão adotados os
seguintes procedimentos:
9.2.2. Será assegurado, como critério de desem
esempate, preferência de
contratação para as microempresas
mic
e empresas de pequeno porte,
por
entendendo-se por
empate aquelas situaçõe
ações em que as propostas apresentadas
as pelas
p
microempresas e
empresas de pequeno
o porte
por sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
cento superiores à proposta
mais bem classificada.
9.2.3. Para
ra efeito
ef
do disposto no subitem acima, ocorrend
orrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I - a microe
icroempresa ou empresa de pequeno porte
orte mais bem classificada
poderá apresentar propost
oposta de preço inferior àquela considerada
da vencedora
v
do certame,
situação em que será adjudicado
adjud
em seu favor o objeto licitado;
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II - não ocorrendo
ocor
à contratação da microempresa
sa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso
ciso anterior, serão convocadas as remanesce
escentes que porventura se
enquadrem na hipótese
se do subitem 9.2.2, na ordem classificatória,, para o exercício do mesmo
direito;
ados pelas microempresas e
III - no caso de equivalência dos valores apresentados
empresas de pequeno porte
port que se encontrem enquadradas no subitem
subit
9.2.2, será realizado
sorteio entre elas para que se
s identifique aquela que primeiro poderá
erá apresentar
ap
melhor oferta;
a) na hipóte
ipótese da não-contratação nos termos previstos
previs
no subitem 9.2.2, o
objeto licitado será adjudica
judicado em favor da proposta originalmente
te vencedora
ven
do certame;
b) o disposto
posto neste subitem somente se aplicará quand
uando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada
tada por microempresa ou empresa de pequeno
ueno porte;
c) a microem
croempresa e a empresa de pequeno porte
e mais
ma bem classificada será
convocada para apresent
esentar nova proposta no prazo máximo de
e 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances,
ces, sob
s
pena de preclusão.
9.3 – O desc
descrito no item 9.2 não se aplica caso a aqu
aquisição seja DECLARADA
EXCLUSIVAMENTE A ME/EPP
/EPP conforme quadro de informações disposto
osto neste
n
edital.
pridas as etapas anteriores, o (a) pregoeiro
o (a) verificará a habilitação
9.4. Cumprida
do Licitante conforme disposições
dispo
contidas no presente Edital.
statado o atendimento das exigências fixadas
das no
n Edital, a licitante será
9.5. Constata
declarada vencedora.
prop
de preços não for aceitável ou se o Licitante
L
não atender às
9.6. Se a proposta
exigências habilitatórias,
as, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta
ta de preços subseqüente e,
assim sucessivamente, na o
ordem de classificação, até a apuração de uma
u
proposta de preços
que atenda ao Edital, sendo
send o respectivo Licitante declarado vencedo
ncedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
9.6.1 Será
rá aceito apenas o registro de uma única proposta de preços
vencedora, existindo a possibilidade
poss
de convocar Licitantes na ordem
em de
d classificação, e assim
sucessivamente, caso haja d
desistência da vencedora.
9.7. Atendida
ndidas as especificações do Edital, estando
o habilitada
h
a Licitante e
tendo sido aceito o menor
meno preço apurado, o (a) pregoeiro (a) declarará
dec
a vencedora do
certame.
dicação do lance vencedor, a classificação
o dos lances apresentados e
9.8. A indicaç
demais informações relativas
relati
à sessão pública do Pregão Eletrôn
letrônico constarão de ata
divulgada no Sistema Eletrô
Eletrônico, sem prejuízo das demais formass de publicidade prevista na
legislação pertinente.
10. DOS CRITÉRIOS
CRITÉ
DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE
E PREÇOS
PREÇ
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10.1. O julgamento
julga
da Proposta de preços dar-se-á
á pelo
p
critério de MENOR
PREÇO POR ITEM.
10.2. O empate
emp
entre dois ou mais licitante somente
nte ocorrerá
o
quando houver
igualdade de preços entre
ntre a proposta de preços cadastrada no sistem
istema e quando não houver
lances para definir o desem
esempate. Neste caso, será considerado como
mo critério
c
de desempate, a
data e hora de inclusão
o da proposta no sistema.
10.3. Será
rá admitido
ad
apenas 01(um) Licitante vencedor
or pa
para o item.
10.4. Não
ão será
s
motivo de desclassificação simples
ples omissões que sejam
irrelevantes para o entend
tendimento da proposta de preços, que não venham
v
causar prejuízo
para o ÓRGÃO REQUISITANT
SITANTE e nem firam os direitos dos demais Licitant
itantes.
10.5.
O
resultado
desta
licitação
será
disponibilizado
disp
no
www.comprasnet.gov.br e cpl.seduc@hotmail.com, e no mural da Diretoria
Diret
de Licitação.

site

HABILI
11. DA HABILITAÇÃO
ra habilitação
ha
neste Pregão Eletrônico, a empresa
empr
interessada deverá
11.1. Para
estar cadastrada com
m habilitação
ha
parcial no Sistema de Cadast
adastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, com os documentos em plena validade, a qual
ual será
s
verificada “on line”.
11.2 – Além
lém do
d contido no subitem 11.1, exigir-se-á dos
os lic
licitantes:
a)

Declaração, sob as penas da Lei,, que até a presente data
inexistem fato superveniente impeditivos
ivos para
p
sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente
te da
d
obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

b)

Declaração do cumprimento ao disposto
posto no artigo 7º, Inc. XXXIII
da Constituição Federal, quanto à proibiç
roibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de dezoito
de
anos e qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição
c
de aprendiz, a
partir de 14 anos;

c)

Declaração que cumpre os requisitoss estabelecidos
esta
no Art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006 que a emp
empresa está apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelec
belecido na referida Lei
Complementar, quando for o caso, e;

d)

Declaração de Elaboração Independe
endente de Proposta, de
acordo com o disposto na Portaria SDE
E nº 51
5 de 3 de julho de 2009
do Ministério da Justiça;

e)

Certidão Negativa de Débitos Trabalh
rabalhistas (CNDT), com a
finalidade de comprovar a inexistência
cia de
d débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho;
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f)

Balanço patrimonial e demonstrações
ções contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresenta
sentados na forma da lei,
registrado na Junta Comercial do Estado
stado que comprove a boa
situação financeira da empresa, vedada
dada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios.. A comprovação da boa
situação financeira que se trata este item será apurada mediante
a obtenção do índice de liquidez geral
ral maior
m
ou igual a 01(um),
devidamente aplicadas em memorial
rial d
de cálculos juntado ao
balanço, cuja apuração dar-se-á através
avés da
d seguinte fórmula:
ILG – índice de liquidez geral = ATIVO CIRCULANTE
CIRC
+ REALIZAVEL A
LONGO PRAZO > 1
PASSIVO CIRCUL
IRCULANTE + PASSIVO NÃO

CIRCULANTE
f.1)

As empresas que apresentarem resultado
ltado inferior a 01 (um) em
qualquer dos índices referidos no subitem
sub
anterior deverão
comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio
p
liquido de 10%
do valor estimado da contratação, deven
evendo a comprovação ser
feita relativamente à data da apresent
esentação da proposta de
preços, na forma da lei, de acordo com
om os
o §§ 2º e 3º do artigo 31
da Lei nº. 8.666/93.

11.3. As declarações
dec
de que tratam o subitem 11.2
.2 letras
let
“a”, “b”, “c” e “d”
serão verificadas pelo (a) P
Pregoeiro (a), depois de encerrada a etapa
apa de
d lances, na opção de
visualização das propostas
stas e declarações encaminhadas via sistema.
11.3.1. Uma vez recebidos os documentos, a(o)) Pregoeira(o)
Pre
consultará o
Sistema de Cadastramento
mento Unificado de Fornecedores – SICAF e o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Susp
Suspensas – CEIS E o Cadastro Nacional de Condenados
C
por ato de
Improbidade Administrativa
rativa (CNCIA).
11.3.1.1 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros
Cad
mencionados no
item 11.3.1, com o registro
istro de
d penalidade que impeça a sua participa
ticipação em licitação ainda
em vigor, não poderá prosseguir
prosse
no certame.
11.4. Quando
ando os documentos necessários à habilitação
ção estiverem
e
desatualizados
no Sistema SICAF ou quando
quan
não estiverem nele contemplados,
os, a empresa licitante será
convocada para enviar
iar anexo
a
da documentação, via chat, e-mail
mail ou fax, no prazo de 2
(duas) horas.
11.5. Ass microempresas
mic
e empresas de pequeno
no porte,
p
por ocasião da
participação em certames
mes licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
docu
exigida para
efeito de comprovação
o de regularidade fiscal, mesmo que esta aprese
presente alguma restrição.
Haven
alguma restrição na comprovação
o da regularidade fiscal, será
11.5.1. Havendo
assegurado o prazo de
e 5 (cinco)
(c
dias úteis, cujo termo inicial correspo
responderá ao momento em
que o proponente forr declarado
dec
o vencedor do certame, prorrogáv
ogáveis por igual período, a
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critério da Administração
ção Pública,
P
para a regularização da documen
umentação, pagamento ou
parcelamento do débito,
ito, e emissão de eventuais certidões negativas
tivas ou positivas com efeito
de certidão negativa;
11.5.2. A não-regularização
não
da documentação, no
o prazo
pra
previsto no subitem
anterior, implicará decadên
adência do direito à contratação, sem prejuízo
juízo das
d sanções previstas no
art. 81 da Lei no 8.666,, de 21
2 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
Adm
convocar os
licitantes remanescentes,
tes, na ordem de classificação, para a assinatura
tura do contrato, ou revogar
a licitação.
o serão
serã aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação
“solic
de documento”
11.6. Não
em substituição aos docum
cumentos requeridos no presente Edital e seus
us Anexos.
An
a
de qualquer das condições
es aqui
aq previstas provocará a
11.7. O não atendimento
inabilitação da Licitante.
11.8. O credenciamento
cr
junto ao provedorr do sistema implica a
responsabilidade legall do lilicitante e a presunção de sua capacidade
ade técnica para realização
das transações inerentes
tes ao pregão eletrônico.
RECU
12. DOS RECURSOS
ualquer Licitante poderá, durante a sessão
são pública
p
e no momento
12.1 - Qualq
oportuno, de forma imedia
ediata e motivada, explicitando sucintamente
ente suas razões, em campo
próprio do Sistema Eletrônic
trônico, manifestar sua intenção de recorrer.
12.1.1 Será
rá concedido
co
ao Licitante que manifestar a intenção
inten
de interpor recurso
o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso,
recu
ficando os demais
Licitantes, desde logo,, intimados
intim
para, querendo, apresentarem contra
ontra-razões em igual prazo,
que começará a contar
ntar do
d término do prazo do recorrente, sendo-lhes
send
assegurada vista
imediata dos autos.
12.2. Ass razões
razõ
de recurso e as contra-razões deverão
deve
ser encaminhadas
somente por meio eletrônic
trônico, através do portal COMPRASNET, em campo
ca
específico para o
registro do recurso, dentro
ntro do
d prazo mencionado pelo (a) Pregoeiro
o (a).
da d
da Licitante importará a
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada
decadência do direito
ito de recurso e adjudicação do objeto pelo (a) Pregoeiro (a) ao
vencedor.
aco
do recurso importará na invalida
validação apenas dos atos
12.4. O acolhimento
insuscetíveis de aproveitam
itamento.
12.5. A decisão
deci
do (a) pregoeiro (a) deverá serr motivada
mo
e submetida à
apreciação da Autoridade
ade Competente pela licitação, se não aceito
eito o recurso interposto.
12.6. Decidid
cididos os recursos e constatada a regularidade
idade dos atos praticados, a
Autoridade Competente
nte adjudicará
a
o objeto e homologará o resultado
result
da licitação para
determinar a contratação.
ção.
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12.7. Oss au
autos do processo permanecerão com
om vista franqueada aos
interessados, na DIRETORIA
ETORIA DE LICITAÇÃO, sito a sede da SECRETARIA
SECRE
DA EDUCAÇÃO,
JUVENTUDE E ESPORTES
S DO ESTADO DO TOCANTINS, localizada à Praça dos Girassóis s/nº, CEP
77.001-910, Palmas/TO,, no horário
h
das 8h00min às 12h00min e das 14h00min
14h00
às 17h50min.
13. DA ADJUDICAÇÃO
ADJUD
E DA HOMOLOGAÇÃO
adjud
do objeto do presente certame
me será
s
viabilizada pelo (a)
13.1. A adjudicação
Pregoeiro (a) sempre que
ue não
n
houver recurso.
13.2. A homologação
hom
da licitação é de responsab
nsabilidade da Autoridade
Competente e só poderá
derá ser realizada depois da adjudicação
ção do objeto à Licitante
vencedora pelo (a) Pregoe
egoeiro (a).
ando houver recurso e o (a) pregoeiro (a) mantiv
antiver sua decisão, caberá
13.3. Quando
à Autoridade Competente
ente a adjudicação do objeto licitado.
13.4 - A autoridade
au
competente deverá informar
ar uma
u
data/hora para o
cadastro de reserva (mínimo
(mínim de 24hs) para que os fornecedores
es registrem
reg
seu interesse no
fornecimento de um item,
em, ao
a mesmo preço do vencedor do certame,
me, caso
c
o mesmo se recuse
a assinar o contrato.
GAMENTO
14. DO PAGA
(as) CONTRATADOS (as) deverá entregar
gar a nota fiscal e fatura
14.1 - Oss (a
correspondentes aos serviço
erviços prestados, na Diretoria de Administração
ção da
d SEDUC-TO.
14.2 – Oss ben
bens/materiais entregues deverão ser, rigorosam
rosamente, aqueles descritos
na (s) Nota (s) de Empenh
penho (s), sendo que, na hipótese de entrega
trega de produto diverso, o
pagamento ficará, em sua totalidade, suspenso até a respectiva regula
egularização.
pagamento somente será efetivado depois de verificada
ve
a regularidade
14.3 - O paga
fiscal da CONTRATADA,
A, e recebimento definitivo do objeto, ficando
ndo essa ciente de que as
certidões apresentadass no ato da contratação deverão ser entregues
egues novamente, em plena
validade, em cada fase
se de pagamento.
14.4 - O CN
CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta e Nota de Empenh
penho.
14.5 - O paga
pagamento será efetuado em até 30 (trinta)
ta) dias,
dia contados a partir do
atesto da fatura dos bens/materiais
bens
adquiridos, pela Diretoria de Administração,
Ad
mediante
ordem bancária em conta
onta da
d CONTRATADA.
DOTAÇ
ORÇAMENTÁRIA
15. DA DOTAÇÃO
desp
decorrentes da aquisição do objeto
bjeto da presente Licitação
15.1. As despesas
correrão por conta da dotação
dota
orçamentária descrita no Quadro de Informações.
In
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1752. O con
contrato terá a sua vigência adstrita à dos
d
respectivos créditos
orçamentários, a partir
rtir da data de sua assinatura ou até a utilização
utiliz
do quantitativo,
prevalecendo o que ocorre
correr primeiro.
CONT
DE FORNECIMENTO
16. DO CONTRATO
16.1. O instrumento
instru
do contrato será celebrado nos termos da minuta do
presente Edital e da propos
roposta apresentada pela licitante classificada
da em 1º lugar.
term do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 e das
as demais
d
normas legais em
16.2. Noss termos
vigor, o contrato de fornec
rnecimento será regido pelos preceitos de direito público, aplicando-selhe, supletivamente, oss princípios
prin
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
16.3. Correrão
rrerão exclusivamente por conta da empresa
sa licitante
lici
quaisquer tributos,
taxas ou preços públicos
os devidos.
de
o será
ser admitida, a qualquer título, a subcontrata
ntratação total ou parcial do
16.4. Não
objeto do contrato de fornecimento.
forne
rescisã administrativa do contrato de fornecimen
cimento por ato unilateral da
16.5. A rescisão
CONTRATANTE obedecerá
cerá a disposto no artigo 78, parágrafo único,
ico, da
d Lei nº 8.666/93, com
suas alterações posteriores.
iores.
17. DAS SANÇÕES
SANÇ
ADMINISTRATIVAS
17.1. Quem
uem, convocado dentro do prazo de validade
valida
da sua proposta,

não celebrar o contrato
ntrato, deixar de entregar ou apresentar
ntar documentação falsa
exigida para o certame
tame, ensejar o retardamento da execução
ução de seu objeto, não
mantiver a proposta,
a, falhar
fal
ou fraudar na execução do contrato,
contra
comportar-se de
modo inidôneo ou cometer
come
fraude fiscal, ficará impedido de
e licitar
licit e contratar com a
União, Estados, Distrito
ito Federal
Fe
ou Municípios e, será descredenc
denciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastrame
ramento de fornecedores a que se refere
fere o inciso XIV do art. 4º
desta Lei, pelo prazo
o de até
a 5 (cinco) anos, sem prejuízo dass multas
mult previstas em edital
e no contrato e das demais
dem
cominações legais.
17.2. A multa
ulta será aplicada à razão de 0,1% (um décimo
cimo por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso.
der, cumulativamente,
c
a 10%
17.3. O valor máximo das multas não poderá exceder,
(dez por cento) do valor
lor do contrato.
17.4. As sanções
sanç
acima descritas poderão ser aplicada
das cumulativamente, ou
não, de acordo com a gravidade
gra
da infração, facultada ampla defe
defesa à CONTRATADA, no
prazo de 5 (cinco) diass úteis a contar da intimação do ato.
enhuma parte será responsável
17.5. Nenhu
ocasionados por motivo
o de força maior ou caso fortuito.

perante
te

a

outra

pelos

atrasos
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proce
para aplicação das sanções será de responsabilidade do
17.6. O procedimento
órgão requisitante, sem prejuízo
prej
do direito ao contraditório e da ampla
pla defesa.
d
it
acima, deverá ser
17.6.1. Após a aplicação das sanções previstas noss itens
remetido para Superintend
intendência de Compras e Central de Licitaç
icitação da SECRETARIA DA
FAZENDA o extrato de
e publicação
pu
no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das
penalidades, de modo a possibilitar
po
a formalização da extensão dos
os seus
seu efeitos.
17.7. As penalidades
pena
impostas aos licitantes serão regist
registradas pela Diretoria de
Licitações, no SICAF – Sistema
Sistem de Cadastramento Unificado de Fornece
rnecedores – SICAF e no CRC
da SECRETARIA DA FAZENDA
ENDA.
18. DA FRAUDE
FRAUD E DA CORRUPÇÃO
18.1. As Licitantes
Licit
deverão observar os mais altoss padrões
pa
éticos durante o
processo licitatório e a execução
ex
do contrato, estando sujeitas
tas às
à sanções previstas na
legislação brasileira.
19. DA FORMA
FORM DE RECEBIMENTO DOS BENS/MATERIAIS
dministração rejeitará, no todo ou em parte,
e, material/equipamento
ma
em
19.1. A Admin
desacordo com o contrato
trato ou instrumento equivalente, consoante
e disposto
disp
no art. 76 da Lei nº
8.666/93.
19.2. Oss ma
materiais/equipamentos serão recebidoss provisoriamente
prov
no ato da
entrega para efeito de posterior verificação da conformidade
ade do material com a
especificação e definitivam
itivamente em até 05 (cinco) dias, após a verific
verificação da qualidade do
material e conseqüente
te aceitação.
ace
19.3. O rece
recebimento provisório ou definitivo não exclui
exclu a responsabilidade a
responsabilidade civill pela solidez e segurança do material/equ
l/equipamento, nem éticoprofissional pela perfeita
ita ex
execução do contrato, dentro dos limites
tes estabelecidos
es
pela lei ou
pelo contrato, bem como
omo responsabilidade administrativa cabível,
el, no
nos termos do art. 73, §2º,
da Lei Nº 8.666/93.
20. DA PUBLICAÇÃO
PUBLIC
DO CONTRATO
publ
resumidas do contrato que vier
er a ser
s firmado ao longo da
20.1. As publicações
execução da ata deverão
verão ser realizadas na forma do estabelecido
cido no artigo 61, parágrafo
único da Lei nº 8.666/93
3 e su
suas alterações.
21. DO CANCELAMENTO
CANC
DO CONTRATO
21.1. A Contra
ontratada deixar de cumprir as exigências do
o Contrato.
Co
21.2. A Contratada
Cont
praticar atos fraudulentos no intuit
ito de auferir vantagem
ilícita.
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ar ev
evidenciada incapacidade de cumprir ass obr
obrigações assumidas pela
21.3. Ficar
Contratada, devidamente
ente caracterizada
c
em relatório de inspeção.
qualquer das hipóteses de inexecução total ou
u parcial
p
do Contrato.
21.4. Em qualq
21.5. Porr razões
ra
devidamente justificado.

de

interesse

público,

mediante
ante

despacho

motivado,

21.6. Mediant
diante solicitação por escrito pela CONTRAT
TRATADA, comprovando a
mesma estar impossibilitada
litada de cumprir as exigências do Contrato.
ISPOSIÇÕES GERAIS
22. DAS DISPOS
Licitação poderá ser revogada por interesse
se do órgão requisitante, em
22.1. Esta Licita
decorrência de fato superveniente
super
devidamente comprovado, pertinente
pertin
e suficiente para
justificar o ato, ou anulada
ulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio
prio ou por provocação de
terceiros, sem que à Licitan
icitante tenha direito a qualquer indenização,
o, obedecendo
ob
ao disposto
no art. 49, da Lei 8.666/93.
22.2. Qualquer
lquer modificação no presente Edital será divulg
ivulgada pela mesma forma
que se divulgou o texto
exto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
ente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmen
elmente, a alteração não afetar a formulação
o da proposta de preços.
22.3. O Pregoe
egoeiro (a) ou a Autoridade Competente é facultado,
facu
em qualquer fase
da licitação a promoção
ão de
d diligência, destinada a esclarecer ou
u complementar
co
a instrução
do processo, vedada a inclusão
in
posterior de documentos ou informações
infor
que deveriam
constar do mesmo, desde
sde a realização da sessão pública.
22.4. As Licitan
icitantes são responsáveis pela fidelidade e legitim
legitimidade das informações
e dos documentos apresent
resentados em qualquer fase da licitação.
22.5. Apóss apresentação
apr
da proposta de preços não
ão caberá
ca
desistência, salvo
por motivo justo decorrente
rente de fato superveniente e aceito pelo (a)) Pregoeiro
Pre
(a).
homo
do resultado desta licitação
ão não
n
implicará direito à
22.6. A homologação
contratação do objeto
o pelo órgão requisitante.
ontagem dos prazos estabelecidos neste Edital
ital e seus Anexos, excluir-se22.7. Na conta
á o dia do início e incluir-se
se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos
praz somente em dias de
expediente normais.
22.8. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas
tivas constantes no presente
Edital, o lance é considerad
erado proposta de preços.
norm
que disciplinam este Pregão Eletrônico
Ele
serão sempre
22.9. As normas
interpretadas, em favorr da ampliação da disputa entre os interessados,
ados, sem comprometimento
do interesse do órgão requisitante,
requi
a finalidade e a segurança da contratação.
contr
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Licita
não terão direito à indenização em
m decorrência
de
da anulação
22.10. As Licitantes
do procedimento licitatório
atório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé
b
de ser ressarcido
pelos encargos que tiver
er suportado
sup
no cumprimento do contrato.
22.11. A contratada
con
não poderá subcontratar total
tota ou parcialmente o
fornecimento, nem ceder
der o contrato de fornecimento de materiais.
22.12. Todos
os os documentos apresentados deverão ser devidamente
de
atualizados,
em cópias autenticadas
as por
po cartório competente ou em cópia acompa
ompanhada do original para
autenticação pela SUPERIN
PERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE
E LICITAÇÃO
LIC
– DIRETORIA DE
LICITAÇÃO da SECRETARIA
ARIA DA
D EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES.
22.13. O Edital e seus Anexos, além de poderem serr lidos e retirados através da
Internet no site www.com
.comprasnet.gov.br e cpl.seduc@hotmail.com
.com poderão também ser
obtidos na Diretoria de
e Licitação
Licit
- DL, sito a sede da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
ED
JUVENTUDE E
ESPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS,
TO
localizada à Praça dos Girassóis
ssóis s/nº,
s
centro, CEP 77.001906, Palmas/TO, no horário
rário das
d 8h00min às 12h00min e das 14h00min
in às 18h00min.
p
(a) poderá consultar sítios oficiais
iciais de órgãos e entidades
22.14. O (a) pregoeiro
emissoras das certidõess para verificar as condições de habilitação dos llicitantes.
22.15. Quaisq
uaisquer informações complementares que visem obter maiores
esclarecimentos sobre
e o presente edital, deverão ser encaminh
minhadas a DIRETORIA DE
LICITAÇÃO através do e-ma
mail informado no preâmbulo deste edital.
a ele
eleito o foro da Capital do Estado do Tocan
ocantins - Vara da Fazenda
22.16. Fica
Pública, com renúncia
ia expressa
ex
a outros, por mais privilegiados
dos que
q
forem para dirimir
quaisquer questões fundada
dadas neste Contrato.

Palm
Palmas,
11de maio de 2015.

______________________________________
FLÁVIO DA COSTA MESSIAS
Pregoeiro
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TERMO DE REFERÊNCIA
(AQUISIÇÃO DE BENS / MATERIAIS)
1.

OBJETO

1.1.
Aquisição de Trenas
renas Digitais, Trenas Manuais, Paquímetro, Alicate
Alica Amperímetro Digital,
Alicate Universal 8", Chave
have Fenda Teste, Chave Fenda, Chave Phillips,
illips, Termômetro Digital Mira
Infravermelho, Luva Vaque
aqueta Mista Punho Raspa, Capacete Branco
nco c/ Suspensão Simples e
Placa de segurança advertência
adver
de perigo "Não Opere", conforme
rme especificações
e
contidas
neste Termo de Referência
cia, para atender as necessidades da Superi
uperintendência de Padrões
Mínimos pertencente à SECRETARIA
SE
DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE
E E ESPORTES
E
do Estado do
Tocantins em Palmas.
2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1.
A Superintendência
ncia de Administração, Infraestrutura e Obras
ras atende
at
a uma demanda
grande de obras situadas
das nas
n mais distintas regiões do Estado, onde
de muitas
m
se encontram em
andamento, outras com
om processos
p
sendo formalizados, sendo necessária
nece
a realização de
vistorias periódicas nas
as U
Unidades Escolares para realização de medições e relatórios
fotográficos.
Deste modo, os objetos
tos solicitados
s
são indispensáveis e irão contrib
ontribuir efetivamente para
obtenção de resultados
os mais
ma precisos e satisfatórios.
3.

ESPECIFICAÇÃO
O DOS EQUIPAMENTOS

Aquisição de Trenas Digitai
igitais, Trenas Manuais, Paquímetro, Alicate Amperímetro
Amp
Digital, Alicate
Universal 8", Chave Fenda Teste, Chave Fenda, Chave Phillips,
ps, Termômetro
Te
Digital Mira
Infravermelho, Luva Vaque
aqueta Mista Punho Raspa, Capacete Branco
anco C/ Suspensão Simples,
Placa de segurança advertência
adver
de perigo "Não Opere" com ass seguintes
seg
especificações e
quantitativos:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

Trenas Digita
igitais (medidor laser de distâncias profissional)
nal) com
faixa de
e trab
trabalho: 0,05 – 80 m; precisão de medição:
ão: ± 1,5
mm; tempo
mpo de medição médio: < 0,5 seg; tempo
mpo de
medição
o má
máx.: 4 s; bateria: 1 bateria de lítio de 3,7
,7 V (1250
(
01

mAh); dispositivo
dispo
de desconexão automática: 5 min.;
m

20

comprimento
ento: 111 mm; largura: 51 mm; altura: 30 mm;
unidadess de medida: m/cm/mm; número dos valores
alores da
memória:
a: 20 + 1; funções: medição de inclinações integra
ntegrada;
incluso: bolsa e carregador.
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02

Trena Metáli
etálica manual 10 X 25 mm com alça e C
Clipe
Metálico
o par
para transporte

20

Trenas Longas
Longa com fita de fibra de vidro de 50 metro
etros de
comprimento
ento, acondicionada em estojo plástico
o aberto,
ab
com ponta,
onta, empunhadura emborrachada e em formato
form
anatômico.
ico. O estojo na cor laranja, a fita na cor amarela,
ama
0
3

com textos
xtos nas cores preto/vermelho. As divisões
isões em
milímetros/ce
os/centímetros/metros e a contagem a partir
ir do zero.
z

15

A largura
ra da
d fita em mm/polegadas é de 13/1/2’
/1/2’’. O
recolhimento
ento em sistema articulado de manivela aplicada
aplic
ao tambor
bor central.
c
A trena deve ser própria para trabalhos
traba
de levantam
ntamento arquitetônico, agrimensura, topograf
ografia e
perícia, e est
estar de acordo com a norma NBR 10124.
Paquímetro
etro 2
200mm 8x0,02mm Pr 202. O instrumento é próprio
pró

04

para aferir
ferir e
espessura de chapas, perfis e armaduras
duras em

05

geral.
05

Alicate Amperímetro
Ampe
Digital LCD 3-1/2 Dígitos Tensão
o AC
AC/DC
Corrente
e AC 1000A - ET-3200

02

06

Alicate Universal
Unive
8" Isolado 1000V - VISE-GRIP

02

07

Chave Fenda Teste 135mm

02

08

Chave Fenda 1/4x6" com Isolação 1000V

02

09

Chave Phillips
Phillip 3/16x6" 160NR Isolação 1000V

02

10

Termômetro
etro Digital Mira Infravermelho - 30°C a 350°C
50°C – 59
Max

02

11

Luva Vaquet
queta Mista Punho Raspa 15CM - CA 16475

02

12

Capacete
ete Br
Branco C/ Supenção Simples 4P H700

02

13

Placa de
e seg
segurança advertência de perigo "Não Opere"
pere"

04

Os objetos ofertado
rtados deverão, obrigatoriamente, atender às exigências
ex
de qualidade,
3.1.
observados os padrões
es e normas baixadas pelos órgãos compe
ompetentes de controle e
fiscalização de qualidade
ade industrial - ABNT, INMETRO, dentre outros,
tros, cuja
c
entrega de bens /
materiais em desconform
nformidade ensejará a aplicação de sanções
san
administrativa e
judicialmente cabíveis.
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4.
FORMA DE RECEBIME
EBIMENTO DOS BENS / MATERIAIS
4.1.
A Administração
o rejeitará,
reje
no todo ou em parte, material/equip
equipamento em desacordo
com o contrato ou instrume
trumento equivalente, consoante disposto no art. 76 da Lei nº 8.666/93.
4.2. Os materiais/equipame
amentos serão recebidos provisoriamente no
o ato da entrega para efeito
de posterior verificação
o da conformidade do material com a especific
ecificação e definitivamente
em até 05 dias, após a verif
verificação da qualidade do material e consequ
nsequente aceitação.
4.3.
O recebimento provisório
prov
ou definitivo não exclui a responsabilid
sabilidade civil pela solidez e
segurança do material/eq
rial/equipamento, nem ético-profissional pela
ela perfeita execução do
contrato, dentro doss limites
lim
estabelecidos pela lei ou pelo
elo contrato, bem como
responsabilidade administra
inistrativa cabível, nos termos do art. 73, § 2º,, da Lei
L Nº 8.666/93.
5.

VIGÊNCIA CONTRATU
TRATUAL

5.1. O contrato / instrument
mento equivalente terá sua vigência a partir
tir da data de sua assinatura,
adstrito ao crédito orçam
rçamentário sem prejuízo do prazo máximo
o de
d garantia dos bens /
materiais, ou seja, de 12
2 meses.
me
6.

GARANTIA DOS BENS / MATERIAIS

6.1. O prazo de garantia
tia dos
do bens / materiais não poderá ser inferior
ior a 1
12 meses para os itens 1,
2 3, 4 e 5 a contar da data
ata do
d recebimento definitivo.
7.

DO PRAZO, FORMA
RMA E LOCAL DE ENTREGA.

A Administração
o rejeitará,
reje
no todo ou em parte o material/equip
equipamento em desacordo
7.1.
com o contrato ou instrume
trumento equivalente, consoante disposto no art. 76 da Lei nº 8.666/93.
7.2.
O recebimento dos materiais/equipamentos não exclui a responsabilidade
resp
civil pela
solidez e segurança dos
os mesmos,
m
nem ético-profissional pela perfeita
rfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabel
tabelecidos pela lei ou pelo contrato, bem
em como
c
responsabilidade
administrativa cabível,, nos ttermos do art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
7.3.
Os bens / materiais
eriais deverão ser entregues no prazo máximo
imo de
d 30 dias, a contar da
data de assinatura do contrato
contr
ou instrumento equivalente.
7.4.
Os bens / materiais
eriais serão entregues conforme a quantidade
ade solicitada
s
e deverão ser
entregues todos de uma
a única
ún
vez, no seguinte local: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
E
JUVENTUDE
E ESPORTES, setor: Almoxarif
oxarifado da SEDUC, localizado na Quadra 208 Norte,
N
Avenida Ns-08 QID
23 LT 03 CEP: 77065-600 Palm
Palmas-To.
8.

OBRIGAÇÕES DA
A CONTRATADA:
CO

a)
Observar às leis,
s, decretos,
de
regulamentos, portarias e demais
mais normas legais, direta e
indiretamente aplicáveis
eis ao objeto contratado;
b)
Atender prontament
mente às requisições da SEDUC-TO;
c)
Atender os prazos
zos de garantia dos materiais/equipamentos;
d)
Reparar, corrigir,
ir, remover
rem
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço
em que se verificarem vícios,
vício defeitos ou incorreções resultantes da execução;
exec
e)
Prestar, prontamente
mente, todos os esclarecimentos que forem solicitados
solic
pela fiscalização
da SEDUC-TO;
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f)
Manter todas ass condições
con
de habilitação e qualificação exigida
xigidas;
g)
Comunicar à fiscalização
fisca
da SEDUC-TO, por escrito, quando
quan
verificar quaisquer
condições inadequadas
as à execução dos serviços ou a iminência
ncia de fatos que possam
prejudicar sua perfeita execução;
exec
h)
Responsabilizar-se
se pelo
p
custeio das despesas referente ao
o transporte,
tra
embalagem e
seguro quando da entrega
rega dos bens / materiais e serviços prestados.
i)
Aceitar nas mesma
esmas condições contratuais os acréscimoss ou supressões até o limite
fixado no § 1º do art. 65
5 da Lei nº. 8.666/93.
j)
Responsabilizar-se
se pelos
p
danos causados direta ou indiretame
tamente à SEDUC-TO ou a
terceiros, decorrentes de sua
su culpa ou dolo, quando da execução dos serviços;
k)
Não transferir a outrem,
out
no todo ou em parte, o objeto contratado,
cont
salvo mediante
prévia e expressa autorizaçã
rização da SEDUC-TO.
9.

OBRIGAÇÕES DO
O CONTRATANTE:
CO

a)
Observar às leis,
is, de
decretos, regulamentos, portarias e demais
mais normas legais, direta e
indiretamente aplicáveis
eis ao objeto contratado;
b)
Responsabilizar-se
se pela
p
lavratura do contrato ou instrumento
o equivalente,
equ
com base nas
disposições da Lei nº 8.666/9
.666/93 e suas alterações.
c)
Acompanhar, controlar
contr
e avaliar a prestação dos serviços
iços através do Gestor de
Contrato, servidor responsáv
onsável por esta atribuição;
d)
Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas por
or pa
parte da CONTRATADA;
e)
Proporcionar ao
o pessoal
pe
técnico da CONTRATADA toda assistência
assis
e as facilidades
operacionais ao pleno desenvolvimento
dese
das atividades atinentes;
f)
Comunicar à CONTRATADA
CONT
toda e qualquer ocorrência relacionada
rela
com o objeto
deste Contrato, diligenciad
ciado nos casos que exigirem providências corretivas.
corre
g)
Rejeitar, no todo
do ou
o em parte, os materiais/equipamentos
ntos em desacordo com o
contratado;
Assegurar os recurso
cursos orçamentários e financeiros para custear
ear o pagamento;
h)
10.

DA ASSISTÊNCIA
IA TÉCNICA
TÉC

10.1 Durante o período
o de garantia a contratada se obrigará a presta
restar assistência específica,
dos itens para mantê-los
los em perfeito estado de uso, bem como reparar
repar ou substituir no prazo
de 05 (cinco) dias, sem ô
ônus para a CONTRATANTE, inclusive a remessa
re
para a oficina
autorizada e retorno da mesma
m
para o CONTRATANTE, quaisquer
uer peças
p
ou unidades que
acusem defeito de fabricaç
ricação.
11. PAGAMENTO
A deverá
de
entregar a nota fiscal e a fatura correspondente
corr
aos bens /
11.1. A CONTRATADA
materiais entregues, na
a Diretoria
Dire
de Administração da SEDUC-TO.
11.2. Os bens / materiais
riais entregues
e
deverão ser, rigorosamente, aqueles
aque
descritos na (s) Nota
(s) de Empenho (s), sendo
endo que, na hipótese de entrega de produto
duto diverso, o pagamento
ficará, em sua totalidade,
de, suspenso
su
até a respectiva regularização.
11.3. O pagamento somente
some
será efetivado depois de verificada
da a regularidade fiscal da
CONTRATADA, e recebime
bimento definitivo do objeto, ficando essa ciente
cien de que as certidões
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apresentadas no ato da contratação
co
deverão ser entregues novamen
amente, em plena validade,
em cada fase de pagamen
amento.
11.4. O CNPJ constante
nte da
d nota fiscal deverá ser o mesmo indicado
cado na proposta e Nota de
Empenho.
artir do
d atesto da fatura dos
11.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir
bens / materiais adquiridos
iridos, pela Diretoria de Administração, median
ediante ordem bancária em
conta da CONTRATADA.
12.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
C

12.1 O fiscal/gestor do
o con
contrato será nomeado oportunamente nos termos
t
do art. 67 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e com base no art.
t. 13, inciso IX, da Instrução
Normativa TCE/TO nº 02/200
2/2008, de 07 de maio de 2008.
13.

ASSINATURA DO
O SOLICITANTE
SOL

Palm
Palmas,
27 de julho de 2015.

GIOVANNI ALESSANDRO ASSIS SILVA
Diretor de Infra Estrutura e Obras
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ANEXO II
TERMO DE CONTRATO
TRATO CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO
TOCANTINS,
TOCA
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
EDU
JUVENTUDE E
ESPORTES
E
A
EMPRESA.......................
.......................................,
REFERENTE A AQUISIÇ
UISIÇÃO DE MATERIAIS/BENS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
DIRETORIA DE INFRAEST
RAESTRUTURA E OBRAS DESTA
PASTA.
RETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPOR
SPORTES, pessoa jurídica de
A SECRETA
direito público interno,, com sede e foro nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.083/000108, representada por seu Secretário Adão Francisco de Oliveira,
ira, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empres
presa ........................................., pessoa jurídica
ica d
de direito privado, com
sede e foro, na ...................
..............................., inscrita no CNPJ sob nº ..................................,
..........
Inscrição
Estadual sob nº ...................
..............................., doravante denominada CONTRATADA,
CON
representada
por seu titular, o(a) Sr.(a)....
..............................,brasileiro(a), portador(a)
a) da Cédula de Identidade
nº ..................................... - SSP-.........., CPF nº ................................, resolve
esolvem celebrar o presente
CONTRATO, elaborado de acordo
a
com a minuta examinada pela PROCURADORIA
PRO
GERAL DO
ESTADO, regido pela Lei Federal
Fe
10.520/2002 subsidiariamente pela
la Le
Lei Federal n.º 8.666/1993,
Decreto Estadual nº 2.434/2
434/2005, Decreto Federal 5.450/2005, Decreto
to Es
Estadual nº 4.846/2013, Lei
Complementar nº 123,, de 14
1 de dezembro de 2006 e alterada pela
ela Lei
Le complementar nº 147
de 7 de agosto de 2014,
014, pelas
p
condições estabelecidas no Edital,, mediante
m
as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA
SULA PRIMEIRA
P
- DO OBJETO
O presente
sente contrato tem por objeto a aquisição
ão d
de materiais/bens para
atender as necessidades
des da
d Diretoria de Infraestrutura e Obras desta Pasta, decorrentes do
Pregão Eletrônico Compras
mprasnet nº 006/2016, com motivação e finalida
alidade descritas no Projeto
Básico e/ou Termo de Referência
Refer
do órgão requisitante.
PARÁGRAFO
GRAFO ÚNICO - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
A aquisiçã
isição deste Contrato as quantidades e observações
obse
constantes do
Objeto da Licitação do Pregão
P
Eletrônico Comprasnet nº 006/2016
6, conforme Processo nº
2015/27000/012464, parte
rte in
integrante deste Contrato, com motivação
ção e finalidade descritas no
Projeto Básico e/ou Termo
rmo de
d Referência do órgão requisitante.
ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO

EMPRESA

VA
VALOR
UNITÁRIO
UNIT

VALOR
GLOBAL

(AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
DETAL
DO OBJETO CONTRATADO SERÃO
ÃO INSERIDAS
IN
NO MOMENTO
DA ASSINATURA DO CONTRA
NTRATO, COM BASE NA PROPOSTA DA EMPRESA
RESA VENCEDORA).
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CLÁUSULA
ULA SEGUNDA
S
– DA FORMA DE RECEBIMENTO DOS BENS/MATERIAIS
19.1. A Administração
Adm
rejeitará, no todo ou em parte,
parte material/equipamento
em desacordo com o contrato
cont
ou instrumento equivalente, consoante
oante disposto no art. 76 da
Lei nº 8.666/93.
materiais/equipamentos serão recebidoss provisoriamente
prov
no ato da
19.2. Oss ma
entrega para efeito de posterior verificação da conformidade
ade do material com a
especificação e definitivam
itivamente em até 05 (cinco) dias, após a verific
verificação da qualidade do
material e conseqüente
te aceitação.
ace
19.3. O rec
recebimento provisório ou definitivo não exclui
exclu a responsabilidade a
responsabilidade civill pela solidez e segurança do material/equ
l/equipamento, nem éticoprofissional pela perfeita
ita execução
ex
do contrato, dentro dos limites
tes estabelecidos
es
pela lei ou
pelo contrato, bem como
omo responsabilidade administrativa cabível,
el, no
nos termos do art. 73, §2º,
da Lei Nº 8.666/93.
CLÁUSULA
ULA TERCEIRA
T
– DA DURAÇÃO DO CONTRATO
O contrato terá vigência da data
a de sua assinatura , adstrito
ao crédito orçamentário
rio sem
se prejuízo do prazo Maximo de garantia
ia dos bens/matérias, ou seja,
de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA
ULA QUARTA
Q
- DA LICITAÇÃO
A aquisição
isição, consubstanciada no presente contrato,
to, foram
fo
objeto de licitação,
sob a modalidade Pregão,
gão, na forma eletrônica, conforme Edital consta
onstante de folhas ....... /.......,
do Processo nº 2015/2700
/27000/012464, a que se vincula este contrato,
trato, além de submeter-se,
também aos preceitoss de direito público, aplicando-se-lhes, supletiva
letivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos
tos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA
SULA QUINTA
Q
- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
ações da CONTRATADA:
Obrigações
Observar
var à
às leis, decretos, regulamentos, portarias
ias e demais normas legais,
direta e indiretamente aplicáveis
aplic
ao objeto contratado;
Atender
er prontamente
pro
às requisições da SEDUC-TO;
Atender
er os prazos
p
de garantia dos materiais/equipamen
amentos;
Reparar,
ar, corrigir,
co
remover ou substituir, às suas expensas,
nsas, no todo ou em parte, o
serviço em que se verificare
ficarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
ntes da execução;
Prestar,
r, prontamente,
pro
todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalização da SEDUC-TO;
TO;
Manterr todas
toda as condições de habilitação e qualificaç
icação exigidas;
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Comunicar
nicar à fiscalização da SEDUC-TO, por escrito,
o, quando
qua
verificar quaisquer
condições inadequadas
as à execução dos serviços ou a iminência
ncia de fatos que possam
prejudicar sua perfeita execução;
exec
Responsabil
nsabilizar-se pelo custeio das despesass ref
referente ao transporte,
embalagem e seguro quando
quan
da entrega dos bens / materiais e serviço
rviços prestados.
Aceitarr nas mesmas condições contratuais os acréscim
réscimos ou supressões até o
limite fixado no § 1º do art. 65
6 da Lei nº. 8.666/93.
Responsabil
nsabilizar-se pelos danos causados direta ou
u indiretamente
ind
à SEDUC-TO
ou a terceiros, decorrentes
ntes de
d sua culpa ou dolo, quando da execução
ução dos serviços;
Não transfe
ransferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto
ob
contratado, salvo
mediante prévia e expressa
ressa autorização da SEDUC-TO.
Obrigaçõe
gações do CONTRATANTE:
Observarr às lleis, decretos, regulamentos, portarias e demais
dem
normas legais, direta
e indiretamente aplicáveis
veis ao
a objeto contratado;
Responsabiliz
sabilizar-se pela lavratura do contrato ou instrum
strumento equivalente, com
base nas disposições da
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Acompanhar
anhar, controlar e avaliar a prestação dos serviço
erviços através do Gestor de
Contrato, servidor responsáv
onsável por esta atribuição;
Zelar para
ara que
q
sejam cumpridas as obrigaçõess assumidas
ass
por parte da
CONTRATADA;
Proporcionar
ionar ao pessoal técnico da CONTRATADA
DA toda assistência e as
facilidades operacionais
ais ao pleno desenvolvimento das atividadess atine
atinentes;
Comunicar
icar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrênc
rrência relacionada com o
objeto deste Contrato,, diligenciado
dilig
nos casos que exigirem providência
ências corretivas.
Rejeitar,, no todo
to
ou em parte, os materiais/equipamento
entos em desacordo com o
contratado;
Assegurar
ar os recursos orçamentários e financeiros para
ra custear
cu
o pagamento;
CLÁUSULA
SULA SÉXTA
S
- DO PREÇO
O CONTRA
NTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição
aquisi
do material o valor
total de R$ ..........................
....... (...........................................................).
(
Número
ero do
d empenho: ________.
CLÁUSULA
SULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
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A CONTRAT
NTRATADA deverá entregar a nota fiscal e a fatura
fatu correspondente aos
bens / materiais entregues,
ues, na Diretoria de Administração da SEDUC-TO.
TO.
Os bens
ns / m
materiais entregues deverão ser, rigorosamen
amente, aqueles descritos na
(s) Nota (s) de Empenho
nho (s), sendo que, na hipótese de entrega
rega de produto diverso, o
pagamento ficará, em sua totalidade, suspenso até a respectiva regula
egularização.
O pagame
gamento somente será efetivado depois de
e verificada
ve
a regularidade
fiscal da CONTRATADA,
A, e recebimento definitivo do objeto, ficando
ndo essa ciente de que as
certidões apresentadass no ato da contratação deverão ser entregues
egues novamente, em plena
validade, em cada fase
se de pagamento.
O CNPJ
PJ constante
co
da nota fiscal deverá ser o mesmo
smo indicado na proposta e
Nota de Empenho.
O pagame
gamento será efetuado em até 30 (trinta) dias
dias, a partir do atesto da
fatura dos bens / materia
ateriais adquiridos, pela Diretoria de Administra
inistração, mediante ordem
bancária em conta da CONTRATADA.
CON
CLÁUSULA
SULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa
spesa resultante deste contrato correrá
rá à conta de dotação
orçamentária consignada
nada no programa: 27010.12.122.1066.1202,, Fonte dos Recursos:
0101882011, Natureza de Despesas:
De
3.3.90.30 e 4.4.90.52.
CLÁUSULA
SULA NONA- DAS IRREGULARIDADES
A fiscalizaç
alização já tratada no presente instrumento,
to, não
n
exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA,
CONT
inclusive perante terceiros, porr qualquer
qua
irregularidade de
seus agentes e prepostos
ostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando
ndo-se, ainda, que mesmo
atestado o material recebido,
receb
subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA
CO
pela solidez,
qualidade e segurança.
CLÁUSULA
ULA DÉCIMA
D
- RESCISÃO CONTRATUAL.
O presente
ente Contrato poderá ser rescindido na forma
a e na
n ocorrência de
qualquer das hipótesess dos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
conv
dentro do prazo de validade da
a sua proposta, não celebrar
Quem, convocado
o contrato, deixar de entregar
entre
ou apresentar documentação falsa
lsa exigida
e
para o certame,
ensejar o retardamento
to da
d execução de seu objeto, não mantiver
ntiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato,
c
comportar-se de modo inidôneo
eo ou
o cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar
itar e contratar com toda a Administração Públic
ública, será descredenciado
no Sicaf, ou nos sistemas
as de cadastramento de fornecedores a que
e se refere
r
o inciso XIV do art.
4o da Lei 10.520/02, pelo
elo p
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
juízo das
d
multas previstas em
edital e no contrato e das demais
d
cominações legais.
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A multa
ta será
ser aplicada à razão de 0,1% (um décimo
imo por
p cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de
d atraso.
O valorr máx
máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente,
cumu
a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.
cont
As sanções
ções acima descritas poderão ser aplicadass cum
cumulativamente, ou não,
de acordo com a gravidad
vidade da infração, facultada ampla defesa
sa à CONTRATADA, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis a con
contar da intimação do ato.
Nenhuma
ma parte
p
será responsável perante a outra
a pelos
pe
atrasos ocasionados
por motivo de força maior
aior ou
o caso fortuito.
O procedim
cedimento para aplicação das sanções será
erá d
de responsabilidade do
órgão requisitante, sem prejuízo
prej
do direito ao contraditório e da ampla
pla defesa.
d
CLÁUSULA
ULA DÉCIMA
D
SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
O CONTRA
NTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste
Contrato, providenciará
rá a sua
s
publicação, por extrato, no Diário Oficial
ficial do Estado.
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
TERCEIRA - DO CONTROLE
O presente
sente contrato será submetido à fiscalização
ão da entidade de controle
externo competente, de conformidade
co
com a fonte de recursos que
ue subvencionam
su
a presente
aquisição.
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA QUARTA – DO FISCAL DO CONTRATO
TRATO
O fiscal
al d
do contrato bem como o seu respectivo
ctivo suplente, referente ao
presente contrato, serão
rão indicados
i
pelo gestor da pasta através
vés de
d portaria assinada e
publicada no DOE.
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRA
RATIVAS
Se a Adjud
djudicatária, dentro do prazo de 05 (cinco)) dias,
dia não assinar a Ata de
Registro de Preço, não
o ret
retirar a Nota de Empenho, recusar-se a entregar
ent
o objeto licitado,
deixar de entregar o objeto
bjeto, apresentar documentação falsa exigida
ida para
p
o certame, ensejar
o retardamento da execuç
ecução do seu objeto, não mantiver a proposta,
osta, comportar-se de modo
inidôneo ou cometerr fraude
frau
fiscal, poderá ficar impedida de licit
licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Instrumento e demais cominações
comin
legais.
Pela inexec
execução total ou parcial da Ata de Registro
tro de Preços ou da Nota de
Empenho, que substituirá
irá o contrato neste certame, erro de execução
ução, mora no fornecimento
dos materiais, a contratante
tante aplicará, as seguintes sanções:
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a) Advertên
vertência, por escrito, quanto a Contratada deixar
deixa de atender quaisquer
indicações aqui constantes
antes;
b) Multa
lta compensatória
co
/ indenizatória no percentual
tual de
d 5% (cinco por cento)
calculado sobre o valor Contratado;
Con
c) Suspens
pensão temporária de participação de licitação
licitaç
e impedimento de
contratar com o poder Público
Púb
do Estado do Tocantins, pelo prazo de até
a 05 (cinco) anos;
d) Declara
claração de inidoneidade para licitar e contra
ontratar com Administração
Pública enquanto perdura
erdurarem os motivos determinantes da punição
puni
ou até que seja
promovida a reabilitação,
ção, na forma da Lei, perante a própria autoridade
aut
que aplicou a
penalidade;
Na hipótes
pótese de atraso no cumprimento de quaisque
isquer obrigações assumidas
pela Contratada, será aplicada
aplic
multa moratória de 0,5% (zero vírgula
ula cinco
c
por cento) sobre o
valor do contrato ou instrumento
instru
equivalente, por dias de atraso,
so, limitada
lim
a 10 % (dez por
cento) do valor inadimplido
plido.
O valorr da multa aplicada, tanto compensatória quanto
quan moratória, deverá ser
recolhida em conta da Secretaria
Sec
da Educação, Juventude e Esporte
portes a ser indicada, dentro
do prazo de 05 (cinco)) dias úteis após a respectiva notificação.
Caso não seja
s
pago no subitem anterior, a multa será descontada
d
por ocasião
do pagamento posterior
ior a ser
s efetuado pela Contratante ou cobrada
ada judicialmente.
ju
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
SEXTA - DA LEGISLAÇÃO E CASOS
OS OMISSOS
OM
O presente
sente instrumento, inclusive os casos omissos,
sos, regulam-se
r
pela Lei de
Licitações e Contratos Administrativo
Adm
(Lei Federal nº 8.666/1993).
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito
leito o foro da Capital do Estado do Tocant
cantins - Vara da Fazenda
Pública, com renúncia
ia expressa
ex
a outros, por mais privilegiados
dos que
q
forem para dirimir
quaisquer questões fundada
dadas neste Contrato.
E por estarem
estare de acordo, lavrou-se o presente termo,
mo, em
e 03 (três) vias de igual
teor e forma, as quaiss foram
fora lidas e assinadas pelas partes CONTRATA
TRATANTES, na presença das
testemunhas abaixo.
Palmas, aos .......... de ....................................
.........
de 2016.
.................................................
......................................................................
PELO CONTRATANTE
.................................................
......................................................................
PELA CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
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ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS*

VALOR
UNITÁRIO
UN

VALOR
TOTAL

1

20

Trenas Digitais (medidor laser de distâncias
profissional) com faixa de trabalho: 0,05 – 80 m;
profission
precisão de medição: ± 1,5 mm; tempo de medição
médio: Trenas
Tr
< 0,5 seg; tempo de medição máx.: 4
s; bateria:
bateria 1 bateria de lítio de 3,7 V (1250 mAh);
UND
dispositiv de desconexão automática: 5 min.;
dispositivo
comprime
comprimento:
111 mm; largura: 51 mm; altura: 30
mm; unidades
unid
de medida: m/cm/mm; número dos
valores da
d memória: 20 + 1; funções: medição de
inclinaçõe integrada; incluso: bolsa e carregador.
inclinações

2

20

Trena Metálica
M
manual 10 X 25 mm com alça e
UND Clipe Metálico
Met
para transporte

80,00

1.600,00

3

20

Trenas Longas
L
com fita de fibra de vidro de 50
metros de
d comprimento, acondicionada em estojo
plástico aberto, com ponta, empunhadura
emborrac
emborrachada
e em formato anatômico. O estojo na
cor laranja,
laran
a fita na cor amarela, com textos nas
cores
preto/vermelho.
As
divisões
em
UND milímetros/centímetros/metros
milímetro
e a contagem a partir
do zero. A largura da fita em mm/polegadas é de
13/1/2’’. O recolhimento em sistema articulado de
manivela aplicada ao tambor central. A trena deve
ser própria
próp
para trabalhos de levantamento
arquitetôn
arquitetônico,
agrimensura, topografia e perícia, e
estar de acordo
a
com a norma NBR 10124.

69,33

1.386,60

4

5

Paquíme 200mm 8x0,02mm Pr 202. O
Paquímetro
UND instrumen
instrumento é próprio para aferir espessura de
chapas, perfis
p
e armaduras em geral.

336,67

1.683,35

5

2

Am
Digital LCD 3-1/2 Dígitos
UND Alicate Amperímetro
Tensão AC/DC
A
Corrente AC 1000A - ET-3200

306,67

613,34

6

2

108,33

216,66

7
8

2
2

UND Alicate Universal
U
8" Isolado 1000V - VISE-GRIP
UND Chave Fenda
Fe
Teste 135mm
UND Chave Fenda
Fe
1/4x6" com Isolação 1000V

25,33
17,00

50,66
34,00

9

2

UND Chave Phillips
Ph
3/16x6" 160NR Isolação 1000V

11,00

22,00

10

2

UND Termôme
Termômetro Digital Mira Infravermelho - 30°C a
350°C – 59 Max

661,33

1.322,66

1.527,33

30.546,60
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Luva Vaqueta
Vaq
Mista Punho Raspa 15CM - CA
16475

11

2

UND

12

2

13

4

UND Capacete Branco C/ Supenção Simples 4P H700
Placa de segurança advertência de perigo "Não
UND
Opere"

VALOR TOTAL
TO
========

33,00

66,00

73,33

146,66

60,00

240,00
37.928,53

* Descrição conforme Espec
Especificações Técnicas Mínimas, do Termo de Re
Referência.
** Apresentar Marca e fordes de todos os itens junto com
m a proposta, passivo de
desclassificação na aceitaç
ceitação da proposta pela não apresentação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
QUADRO DE INFORMAÇÕES
MODALIDADE/Nº:
TIPO:
PROCESSO
ÓRGÃO REQUISITANTE:
DATA/HORÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016
MENOR PREÇO POR ITEM
2015/27000/012464
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
ÇÃO
25.05.2016 ÀS 09:00HS horário de Brasília
rasília-DF.

SITE:
UASG:

COMPRASNET
926164

FONTE DE RECURSOS:

0101882011
0101882011
270100.12.122.1066.1202
270100.12.122.1066.1202
3.3.90.30
4.4.90.52

FUNCIONAL PROGRAMÁTIC
MÁTICA:
NATUREZA DE DESPESA:

VALOR ESTIMADO:

R$ 37.928,53 (trinta e sete mil e novece
vecentos e vinte e oito reais,
e cinqüenta e três centavos)

EXCLUSIVADE ME/EEP:

NÃO SE APLICA – OBS: DESTINAR EXCLUSIVAMENTE
EXCLU
OS ITENS DE
CONTRATAÇÃO CUJO VALOR SEJA
A DE ATE R$ 80.000,00

PREGOEIRO DESIGNADO:
TELEFONE:
EMAIL:

FLÁVIO DA COSTA MESSIAS
63-3218-1486
cpl@seduc.to.gov.br

PREÂMBULO
A SUPERINT
ERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE
E LICITAÇÃO,
LICI
através de sua
COMISSÃO PERMANENTE
TE DE
D LICITAÇÃO, torna público para conhecim
hecimento dos interessados,
que fará realizar licitação
ação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
CO, por intermédio do site
www.comprasnet.gov.br,, do
d tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei 10.520/2002
subsidiariamente pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e Decreto 5.450/2
.450/2005, juntamente pelos
Decretos Estaduais nº 2.434/
2.434/2005, Decreto nº 5.344/2015, Lei Complemen
lementar 123/2006 e alterada
pela Lei complementar
tar 147/2014,
14
pelas condições estabelecidas
as no presente Edital. Este
pregão será conduzido
o pelo
pe (a) Pregoeiro (a) e respectiva Equipe
pe de Apoio, designados na
Portaria-Seduc nº 1045/201
/2016, pelo Secretário da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
EDU
JUVENTUDE E
ESPORTES.
Não havend
vendo expediente ou ocorrendo qualquer
uer fato
fa
superveniente que
impeça a abertura do certame
certa
na data marcada, a sessão será automaticamente
autom
transferida
para o primeiro dia útil
til subsequente,
sub
no mesmo horário e local estabelecidos
estab
no preâmbulo
deste Edital, desde que
e não haja comunicação do (a) pregoeiro (a)
a) em contrário.
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OBJET
1. DO OBJETO
1.1. Aquisição
isição de materiais/bens para atender as neces
ecessidades da Diretoria de
Infraestrutura e Obras desta Pasta, conforme o Termo de Referência - Anexo
An
I.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações
espec
deste objeto
descritas no COMPRASNET e as especificações constantes do Anexo
xo I deste
d
Edital prevalecerão
às últimas.
2. DA IMPUGN
PUGNAÇÃO AO EDITAL
é 02 (dois) dias úteis que anteceder a abertura
abertu
da sessão pública,
2.1. Até
qualquer Licitante poderá
erá impugnar
i
o ato convocatório do Pregão
ão Eletrônico,
Ele
no horário das
8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min.
berá ao (à) Pregoeiro (a), auxiliada pelo
elo setor
s
responsável pela
2.2. Caberá
elaboração do Edital, decidir
decid sobre a petição.
lhida a impugnação contra o ato convocatór
catório, desde que altere a
2.3. Acolhida
formulação da proposta
sta de preços, será definida e publicada nova
va data
d
para realização do
certame.
3. DA SOLICIT
OLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
3.1. Os pedidos
pedid
de esclarecimentos e questionamentos
entos referentes ao processo
licitatório deverão ser enviados
envia
ao (à) pregoeiro (a), até 03 (três)) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da
a sessão
ses
pública, exclusivamente no e-mail: cpl@seduc.to.gov.br
cpl@
4. DAS CONDIÇÕES
COND
PARA PARTICIPAÇÃO
erão participar da presente licitação as pessoas
pes
jurídicas do ramo
4.1. Poderão
pertinente ao objeto licitado
citado desta licitação, exceto consórcio, e que:
4.1.1. Atenda
tendam às condições deste EDITAL e seuss Anexos,
Ane
inclusive quanto à
documentação exigida
ida para
p
habilitação e estiverem devidame
damente credenciados na
Secretaria de Logística
a e Tecnologia
T
da Informação – SLTI, do Ministério
Minis
do Planejamento,
Orçamento e Gestão, através
atrav do site www.comprasnet.gov.br;
4.1.2. Estejam
stejam cadastradas no Sistema de Cadastr
dastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, nos termos
t
do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722,
722, de
d 09.01.2001, publicado
no DOU de 10.01.2001;
4.1.3. As empresas
emp
não cadastradas no SICAF que tiverem
verem interesse em participar
do presente Pregão Eletrôn
letrônico deverão providenciar o seu cadastram
stramento e sua habilitação
junto a qualquer Unidade
de Cadastradora
C
dos Órgãos da Administração
ção Pública
P
Federal;
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4.1.4. Não
ão esteja
es
sob falência, concordata, recuperaçã
ração judicial, recuperação
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcio
sórcios de empresas, e não
sejam controladoras, coliga
oligadas ou subsidiárias entre si;
o podem
po
participar do certame empresas que tenham
t
sido declaradas
4.1.5. Não
inidôneas para licitar ou c
contratar com toda a Administração Pública
Públi
e que se encontra
suspensa de licitar ou contratar
contra
com toda a Administração Pública;
4.1.6. A Secretaria
Secre
de Logística e Tecnologia da Inform
nformação – SLTI atua como
Órgão provedor do Sistema
tema Eletrônico;
4.1.7. Como
omo requisito para participação no PREGÃO
ÃO ELETRÔNICO
E
o Licitante
deverá manifestar, em
m campo
ca
próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre
c
plenamente os
requisitos de habilitação
ão e que sua proposta de preços está em conformidade com as
exigências do instrumento
ento convocatório,
c
bem como a descritiva técnica
técni
constante do Termo
de Referência no Anexo
xo I do
d presente Edital.
4.2. Não poderão
pod
concorrer direta ou indiretamente nesta
nest licitação o servidor de
qualquer Órgão ou Entidad
tidade vinculada ao Órgão promotor da licitação
itação, bem assim a empresa
da qual tal servidor seja
a sóc
sócio, dirigente ou responsável técnico.
REDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
5. DO CREDEN
5.1. As licitantes
licitan
interessadas deverão proceder ao
o credenciamento
cre
antes da
data marcada para início
ício d
da sessão pública via Internet.
5.2. O creden
redenciamento dar-se-á pela atribuição de chav
chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível,
intra
para acesso ao Sistema
ema Eletrônico no site
www.comprasnet.gov.br.
5.3. O creden
redenciamento da Licitante dependerá de registro
regis
cadastral atualizado
no Sistema de Cadastramen
ramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
5.4. O cre
credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na
responsabilidade legall únic
única e exclusiva do Licitante ou de seu
u representante
rep
legal e na
presunção de sua capacid
pacidade técnica para realização das transaçõ
nsações inerentes ao Pregão
Eletrônico.
5.5. O uso da
d senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualque
alquer transação efetuada diretamente ou
u por seu representante, não
cabendo ao provedorr do Sistema ou à DIRETORIA DE LICITAÇÃO, promotora da licitação,
responsabilidade por event
eventuais danos decorrentes do uso indevido
do da senha, ainda que por
terceiros.
5.6. A perda
erda da senha ou a quebra de sigilo deverã
everão ser comunicadas ao
provedor do Sistema para
ara imediato
im
bloqueio de acesso.
6. DA PROPO
ROPOSTA
6.1. A partic
articipação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da
senha privativa da Licitante
itante e subsequente encaminhamento da proposta
prop
de preços a partir
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da data da liberação
o do Edital no site www.comprasnet.gov.br,, até o horário de início da
Sessão Pública, conforme
me Quadro
Q
de Informações, no preâmbulo do edital,
ed
exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônic
trônico, quando, então, encerrar-se-á, automa
tomaticamente, a fase de
recebimento da proposta
osta de
d preços. Durante este período a Licitante
ante poderá incluir ou excluir
proposta de preços.
6.1.1. Fica
ica vedado
v
ao Licitante qualquer tipo de identificação
ide
quando do
registro de sua proposta
ta de preços, planilha ou outros Anexos exigidos
idos neste
n
Edital, sob pena de
desclassificação do certam
rtame pelo (a) Pregoeiro (a).
6.2. A Licitan
icitante será responsável por todas as transaçõe
sações que forem efetuadas
em seu nome no Sistema
ma Eletrônico,
E
assumindo como firmes e verdadeiras
verda
sua proposta de
preços e lances inseridos
os em sessão pública.
6.3. Incumbir
umbirá ao Licitante acompanhar as operaçõe
ações no Sistema Eletrônico
durante a sessão pública
lica do
d Pregão Eletrônico, ficando responsável
vel pelo
p
ônus decorrente da
perda de negócios diante
ante da inobservância de qualquer mensagem
gem emitida
e
pelo Sistema ou
de sua desconexão.
6.4. O licitan
icitante deverá obedecer rigorosamente aos
os termos
ter
deste Edital e seus
anexos. E em caso de discordância
disco
existente entre as especificações
ões deste
d
objeto descritas no
COMPRASNET e as especifi
pecificações constantes do Anexo I – Termo
o de Referência deste Edital
prevalecerão às últimas.
6.5. Depois
pois de
d encerrada a fase de lances as empresas
empr
vencedoras serão
convocadas para enviar
iar a proposta devidamente assinada, via sistem
istema, e-mail (informado no
preâmbulo deste edital),
tal), fax
f
(63 3218-1486) ou diretamente na Diretoria
Dire
de Licitação, que
deverá conter: razão social;
soci
número do CNPJ; endereço completo
pleto; telefone; fax; e-mail;
banco; agência; conta-c
corrente, descrição detalhada do produ
roduto; marca; fabricante;
procedência; espécie e se for o caso; tipo / modelo, se for o caso;; unidade;
uni
quantidade; valor
unitário; valor total; valor
lor global
gl
da proposta; validade/garantia do
o produto;
pro
prazo de entrega
dos produtos; prazo de
e validade
va
da proposta; prazo de pagamento,
ento, além dos documentos
porventura solicitados no termo
te
de referência em anexo.
6.6. A marca
marc e o fabricante do produto cotado,
do, incluído
in
no comprasnet
deverão ser os mesmos
os indicados
in
na proposta e a serem entregu
tregues, sem aceitação de
nenhuma outra.
6.7. A empre
mpresa em condição de microempresas (ME)
E) ou empresas de pequeno
porte (EPP), deverá aprese
presentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
Com
ou Super Simples
expedido pela Receita Fede
Federal, para o ano em vigência.
6.7.1. O (a) pregoeiro (a) poderá emitir o Supersimpl
rsimples no sítio da Receita
Federal, para verificar a opção
opç
da empresa como optante pelo Simples
mples Nacional.
6.8. Ao incluir
inclu no site sua proposta, a licitante já deverá
de
ter sua proposta
elaborada, obedecendo
do ao
a disposto no item 6 subitem 6.5 do edital,
ital, e depois de encerrada a
etapa de lances, a propo
roposta deverá ser encaminhada no prazo
o máximo
má
de 1 (uma) hora,
contados a partir da convo
onvocação dos licitantes vencedores.
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6.9. No preço ofertado deverão estar incluídos todoss os insumos
i
que o compõe,
tais como as despesas
as co
com mão-de-obra, materiais, impostos,, taxas,
tax
fretes, descontos e
quaisquer outros que incida
ncidam direta ou indiretamente na execução
o do objeto desta licitação.
6.10. A empresa
empr
licitante deverá indicar no campo
o “Descrição
“D
detalhada do
objeto ofertado“ as especif
specificações detalhadas do produto, fazendo
do constar
c
as características
técnicas, que permita
ta aferir
af
as especificações do edital. Sendo
endo vedada a expressão
“CONFORME EDITAL” ou
u “SIMILAR”
“SIM
sob pena de desclassificação.
praz
6.11. Doss prazos
a) O prazo
razo d
de validade da proposta: mínimo de 60 dias;
d

b) O prazo
razo d
de entrega dos produtos: Conforme o Termo
Ter
de Referência;
c) O prazo de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30
(trinta) dias, contado
o a partir
p
da data final do período de adimple
implemento da respectiva
parcela, mediante depósito
depó
bancário em conta corrente
e da Contratada, a qual
deverá entregar as certidões
certid
de regularidades fiscal e trabalhist
alhista exigidas no ato da
contratação, devidamen
amente atualizadas, sempre que solicitadas
das pela
p
Administração;
6.12. O (a) pregoeiro (a) poderá requisitar a licitante
licitan
que readeque sua
proposta, caso esta apresente
apres
alguma inconsistência sanável,, des
desde que não configure
alteração na proposta
sta original
o
apresentada. A correção será
rá solicitada
so
por meio de
correspondência encaminh
minhada pelo (a) Pregoeiro (a) ao licitante via chat
ch ou e-mail.
6.13. Caso
so a licitante envie a sua proposta de preços,
ços, contendo
c
mais de duas
casas depois da vírgula,
la, o (a) pregoeiro (a) fará o arredondamento
ento devido, contudo, “para
menos” (ex: R$ 12,578; será arredondado para R$ 12,57).
6.14. Não
o se admitirá proposta que apresente valores
res simbólicos,
sim
irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis
eis com
co os preços de mercado, exceto quando
ndo se
s referirem a produtos e
instalações de propriedade
dade do licitante, para os quais ele renuncie
ie à parcela
p
ou à totalidade
de remuneração.
6.15. O (a) pr
pregoeiro (a) verificará as propostas de preços
preço enviadas, via sistema,
antes da abertura da fase de lances, desclassificando, motivadame
damente, aquelas que não
estejam em conformidade
dade com os requisitos estabelecidos no Edital,
dital, que forem omissas ou
apresentarem irregularidade
ridades insanáveis.
7. DA SESSÃO
ESSÃO PÚBLICA
ra início
in
da sessão e de
7.1. A partir da data e horário estipulado para
conformidade com o estabelecido
estab
neste Edital, terá início à sessão pública
púb
do presente Pregão
Eletrônico, com a divulgaçã
lgação das Propostas de preços previamente
te cadastradas
ca
no endereço
eletrônico, e que deverão
erão estar em perfeita consonância com ass especificações
esp
detalhadas
no presente Edital e seus
us Anexos.
An
artir desta
d
mesma data e horário ocorrerá o início
iníc da etapa de lances,
7.2. A partir
via Internet, única e exclusiv
clusivamente, no site www.comprasnet.gov.br,, conforme
co
Edital.
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8. DA FORMU
RMULAÇÃO DE LANCES
ente as Licitantes que cadastraram previamente
ente sua proposta de preços
8.1. Somente
no sistema, poderão aprese
presentar lances para os materiais licitados,, exclusivamente
exclu
por meio do
Sistema Eletrônico, sendo
endo o Licitante imediatamente informado
do do
d seu recebimento e
respectivo horário de registr
egistro e valor.
sim como
c
as propostas de preços, os lances serão ofertados pelo MENOR
8.1.1. Assim
PREÇO POR ITEM.
Licita
poderão oferecer lances menoress e sucessivos,
s
observado o
8.2. As Licitantes
horário fixado e as regras
ras de sua aceitação.
8.3. A LICITA
ICITANTE SOMENTE PODERÁ OFERECER LANCES
CES INFERIORES AO ÚLTIMO
POR ELE OFERTADO E REGIST
EGISTRADO NO SISTEMA.
o serão
serã aceitos dois ou mais lances de mesmo
o valor.
val
8.4. Não
8.5. Durante
ante o transcurso da sessão pública, as Licitante
itantes serão informadas, em
tempo real, do valor do menor
m
lance registrado que tenha sido
o apresentado
apr
pelas demais
Licitantes, vedada a identifi
entificação do detentor do lance.
8.6. No caso
aso de desconexão com o (a) pregoeiro
o (a), no decorrer da etapa
competitiva do Pregão
ão Eletrônico,
El
o Sistema Eletrônico poderá
rá permanecer
pe
acessível às
Licitantes para a recepção
ção dos lances.
p
(a), quando possível, dará continui
ntinuidade a sua atuação no
8.6.1. O (a) pregoeiro
certame, sem prejuízo dos atos
a
realizados.
8.6.2. Quand
uando a desconexão persistir por tempo superio
uperior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão Eletrônico
rônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa
aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para
ara divulgação no site
www.comprasnet.gov.br.
8.7. A etapa
tapa de lances da sessão pública será encerra
ncerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances,
l
emitido pelo próprio Sistema Eletrô
letrônico, de acordo com a
comunicação às Licitantes
tantes, após o que transcorrerá período de
e tempo
te
de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente
te determinado
d
também pelo Sistema Eletrôn
letrônico, findo o qual será
automaticamente encerrad
errada a recepção de lances.
aso o Sistema não emita o aviso de fechamento
nto iminente,
im
o (a) pregoeiro
8.7.1. Caso
(a) se responsabilizará pelo aviso de encerramento às Licitantes, observados
obser
o mesmo tempo
de até 30 (trinta) minutos.
8.8. Incumbir
umbirá a Licitante acompanhar as operações
ções no Sistema Eletrônico
durante a sessão pública
lica do
d Pregão Eletrônico, ficando responsável
vel pelo
p
ônus decorrente da
perda de negócios diante
nte da
d inobservância de quaisquer mensagens
ens emitidas
e
pelo Sistema ou
de sua desconexão.
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8.9. A desistê
esistência em apresentar lance implicará exclusã
clusão da Licitante da etapa
de lances e na manutençã
tenção do último preço por ela apresentado,
o, para
pa efeito de ordenação
das propostas de preços.
9. DO ENCERR
NCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES VIA MEIO
EIO ELETRÔNICO
E
9.1. Encerrad
errada a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) examinará
ex
a proposta de
preços classificada em
m pri
primeiro lugar quanto à compatibilidade
e do preço em relação ao
estimado para contratação
tação.
9.1.1. Caso
aso não
n
ocorra lances deverá ser verificado
do o valor estimado para a
aquisição dos serviços e o detalhamento
d
técnico previsto.
9.1.2. Os serviços
servi
cujo preço total seja superior ao estima
stimado para a contratação,
constante do Orçamento
nto estimado,
e
poderão não ser aceitos e adjudica
judicados.
9.2. Verificad
ificado e confirmado ser o licitante titular do
o menor
me
lance empresa de
médio ou grande porte,
rte, e existir microempresa(s) ou empresa(s)
(s) de
d pequeno porte que
tenha(m) sido classificada(
ada(s) com valor de lance até 5% (cinco por cento)
c
acima do menor
lance, será aberta a oportu
portunidade para que a microempresa ou empresa
emp
de pequeno porte
melhor classificada formule
mule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
impo
proceder-seá de igual forma com as demais
d
microempresas ou empresas de pequeno
pequ
porte classificadas
sucessivamente (Art. 45,
5, da Lei Complementar n° 123/2006).
9.2.1. Em
m caso
ca
de ocorrência de participação de licitante
lic
que detenha a
condição de microempresa
presa ou de empresa de pequeno porte, nos
os termos
ter
da Lei nº 9.317/96 e
a sua sucessora Lei Compl
omplementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
2
serão adotados os
seguintes procedimentos:
esempate, preferência de
9.2.2. Será assegurado, como critério de desem
contratação para as microempresas
mic
e empresas de pequeno porte,
por
entendendo-se por
empate aquelas situaçõe
ações em que as propostas apresentadas
as pelas
p
microempresas e
empresas de pequeno
o porte
por sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
cento superiores à proposta
mais bem classificada.
9.2.3. Para
ra efeito
ef
do disposto no subitem acima, ocorrend
orrendo o empate, procederse-á da seguinte forma:
I - a microe
icroempresa ou empresa de pequeno porte
orte mais bem classificada
poderá apresentar propost
oposta de preço inferior àquela considerada
da vencedora
v
do certame,
situação em que será adjudicado
adjud
em seu favor o objeto licitado;
II - não ocorrendo
ocor
à contratação da microempresa
sa ou empresa de pequeno
porte, na forma do inciso
ciso anterior, serão convocadas as remanesce
escentes que porventura se
enquadrem na hipótese
se do subitem 9.2.2, na ordem classificatória,, para o exercício do mesmo
direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados
ados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte
port que se encontrem enquadradas no subitem
subit
9.2.2, será realizado
sorteio entre elas para que se
s identifique aquela que primeiro poderá
erá apresentar
ap
melhor oferta;
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a) na hipóte
tese da não-contratação nos termos previstos
previs
no subitem 9.2.2, o
objeto licitado será adjudica
judicado em favor da proposta originalmente
te vencedora
ven
do certame;
b) o disposto
posto neste subitem somente se aplicará quand
uando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada
tada por microempresa ou empresa de pequeno
ueno porte;
c) a microem
croempresa e a empresa de pequeno porte
e mais
ma bem classificada será
convocada para apresent
esentar nova proposta no prazo máximo de
e 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances,
ces, sob
s
pena de preclusão.
9.3 – O desc
descrito no item 9.2 não se aplica caso a aqu
aquisição seja DECLARADA
EXCLUSIVAMENTE A ME/EPP
/EPP conforme quadro de informações disposto
osto neste
n
edital.
9.4. Cumprida
pridas as etapas anteriores, o (a) pregoeiro
o (a) verificará a habilitação
do Licitante conforme disposições
dispo
contidas no presente Edital.
statado o atendimento das exigências fixadas
das no
n Edital, a licitante será
9.5. Constata
declarada vencedora.
9.6. Se a proposta
prop
de preços não for aceitável ou se o Licitante
L
não atender às
exigências habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta
ta de preços subseqüente e,
assim sucessivamente, na o
ordem de classificação, até a apuração de uma
u
proposta de preços
que atenda ao Edital, sendo
send o respectivo Licitante declarado vencedo
ncedor e a ele adjudicado o
objeto do certame.
9.6.1 Será
rá aceito
a
apenas o registro de uma única proposta de preços
vencedora, existindo a possibilidade
poss
de convocar Licitantes na ordem
em de
d classificação, e assim
sucessivamente, caso haja d
desistência da vencedora.
9.7. Atendida
ndidas as especificações do Edital, estando
do habilitada
h
a Licitante e
tendo sido aceito o menor
meno preço apurado, o (a) pregoeiro (a) declarará
dec
a vencedora do
certame.
9.8. A indicaç
dicação do lance vencedor, a classificação
o dos lances apresentados e
demais informações relativas
relati
à sessão pública do Pregão Eletrôn
letrônico constarão de ata
divulgada no Sistema Eletrô
Eletrônico, sem prejuízo das demais formass de publicidade prevista na
legislação pertinente.
10. DOS CRITÉRIOS
CRITÉ
DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE
E PREÇOS
PREÇ
10.1. O julgamento
julga
da Proposta de preços dar-se-á
á pelo
p
critério de MENOR
PREÇO POR ITEM.
10.2. O empate
emp
entre dois ou mais licitante somente
nte ocorrerá
o
quando houver
igualdade de preços entre
ntre a proposta de preços cadastrada no sistem
istema e quando não houver
lances para definir o desem
esempate. Neste caso, será considerado como
mo critério
c
de desempate, a
data e hora de inclusão
o da proposta no sistema.
rá admitido
ad
apenas 01(um) Licitante vencedor
or pa
para o item.
10.3. Será
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10.4. Não
ão será
s
motivo de desclassificação simples
ples omissões que sejam
irrelevantes para o entend
tendimento da proposta de preços, que não venham
v
causar prejuízo
para o ÓRGÃO REQUISITANT
SITANTE e nem firam os direitos dos demais Licitant
itantes.
O
resultado
desta
licitação
será
disponibilizado
disp
no
10.5.
www.comprasnet.gov.br e cpl.seduc@hotmail.com, e no mural da Diretoria
Diret
de Licitação.

site

HABILI
11. DA HABILITAÇÃO
ra habilitação
ha
neste Pregão Eletrônico, a empresa
empr
interessada deverá
11.1. Para
estar cadastrada com
m habilitação
ha
parcial no Sistema de Cadast
adastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, com os documentos em plena validade, a qual
ual será
s
verificada “on line”.
11.2 – Além
lém do
d contido no subitem 11.1, exigir-se-á dos licitantes:
lic
a)

Declaração, sob as penas da Lei,, que até a presente data
inexistem fato superveniente impeditivos
ivos para
p
sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente
te da
d
obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

b)

Declaração do cumprimento ao disposto
posto no artigo 7º, Inc. XXXIII
da Constituição Federal, quanto à proibiç
roibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menor de dezoito
de
anos e qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição
c
de aprendiz, a
partir de 14 anos;

c)

Declaração que cumpre os requisitoss estabelecidos
esta
no Art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006 que a emp
empresa está apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelec
belecido na referida Lei
Complementar, quando for o caso, e;

d)

Declaração de Elaboração Independe
endente de Proposta, de
acordo com o disposto na Portaria SDE
E nº 51
5 de 3 de julho de 2009
do Ministério da Justiça;

e)

Certidão Negativa de Débitos Trabalh
rabalhistas (CNDT), com a
finalidade de comprovar a inexistência
cia de
d débitos inadimplidos
perante a Justiça do Trabalho;

f)

Balanço patrimonial e demonstrações
ções contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresenta
sentados na forma da lei,
registrado na Junta Comercial do Estado
stado que comprove a boa
situação financeira da empresa, vedada
dada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios.. A comprovação da boa
situação financeira que se trata este item será apurada mediante
a obtenção do índice de liquidez geral
ral maior
m
ou igual a 01(um),
devidamente aplicadas em memorial
rial d
de cálculos juntado ao
balanço, cuja apuração dar-se-á através
avés da
d seguinte fórmula:
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ILG – índice de liquidez geral = ATIVO CIRCULANTE
CIRC
+ REALIZAVEL A
LONGO PRAZO > 1
PASSIVO CIRCUL
IRCULANTE + PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
f.1)

As empresas que apresentarem resultado
ltado inferior a 01 (um) em
qualquer dos índices referidos no subitem
sub
anterior deverão
comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio
p
liquido de 10%
do valor estimado da contratação, deven
evendo a comprovação ser
feita relativamente à data da apresent
esentação da proposta de
preços, na forma da lei, de acordo com
om os
o §§ 2º e 3º do artigo 31
da Lei nº. 8.666/93.

11.3. As declarações
dec
de que tratam o subitem 11.2
.2 letras
let
“a”, “b”, “c” e “d”
serão verificadas pelo (a) P
Pregoeiro (a), depois de encerrada a etapa
apa de
d lances, na opção de
visualização das propostas
stas e declarações encaminhadas via sistema.
11.3.1. Uma vez recebidos os documentos, a(o)) Pregoeira(o)
Pre
consultará o
Sistema de Cadastramento
mento Unificado de Fornecedores – SICAF e o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas
Susp
– CEIS E o Cadastro Nacional de Condenados
C
por ato de
Improbidade Administrativa
rativa (CNCIA).
11.3.1.1 Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros
Cad
mencionados no
item 11.3.1, com o registro
istro de
d penalidade que impeça a sua participa
ticipação em licitação ainda
em vigor, não poderá prosseguir
prosse
no certame.
ando os documentos necessários à habilitação
ção estiverem
e
desatualizados
11.4. Quando
no Sistema SICAF ou quando
quan
não estiverem nele contemplados,
os, a empresa licitante será
convocada para enviar
iar a
anexo da documentação, via chat, e-mail
mail ou fax, no prazo de 2
(duas) horas.
11.5. Ass microempresas
mic
e empresas de pequeno
no porte,
p
por ocasião da
participação em certames
mes licitatórios, deverão apresentar toda a documentação
docu
exigida para
efeito de comprovação
o de regularidade fiscal, mesmo que esta aprese
presente alguma restrição.
Haven
alguma restrição na comprovação
o da regularidade fiscal, será
11.5.1. Havendo
assegurado o prazo de
e 5 (cinco)
(c
dias úteis, cujo termo inicial correspo
responderá ao momento em
que o proponente forr declarado
dec
o vencedor do certame, prorrogáv
ogáveis por igual período, a
critério da Administração
ção Pública,
P
para a regularização da documen
umentação, pagamento ou
parcelamento do débito,
ito, e emissão de eventuais certidões negativas
tivas ou positivas com efeito
de certidão negativa;
11.5.2. A não-regularização
não
da documentação, no
o prazo
pra
previsto no subitem
anterior, implicará decadên
adência do direito à contratação, sem prejuízo
juízo das
d sanções previstas no
art. 81 da Lei no 8.666,, de 21
2 de junho de 1993, sendo facultado à Administração
Adm
convocar os
licitantes remanescentes,
tes, na ordem de classificação, para a assinatura
tura do contrato, ou revogar
a licitação.
o serão
serã aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação
“solic
de documento”
11.6. Não
em substituição aos docum
cumentos requeridos no presente Edital e seus
us Anexos.
An
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a
de qualquer das condições
es aqui
aq previstas provocará a
11.7. O não atendimento
inabilitação da Licitante.
11.8. O credenciamento
cr
junto ao provedorr do sistema implica a
responsabilidade legall do lilicitante e a presunção de sua capacidade
ade técnica para realização
das transações inerentes
tes ao pregão eletrônico.
12. DOS RECURSOS
RECU
12.1 - Qualq
ualquer Licitante poderá, durante a sessão
são pública
p
e no momento
oportuno, de forma imedia
ediata e motivada, explicitando sucintamente
ente suas razões, em campo
próprio do Sistema Eletrônic
trônico, manifestar sua intenção de recorrer.
rá concedido
co
ao Licitante que manifestar a intenção
inten
de interpor recurso
12.1.1 Será
o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões de recurso,
recu
ficando os demais
Licitantes, desde logo,, intimados
intim
para, querendo, apresentarem contra
ontra-razões em igual prazo,
que começará a contar
ntar do
d término do prazo do recorrente, sendo-lhes
send
assegurada vista
imediata dos autos.
razõ
de recurso e as contra-razões deverão
deve
ser encaminhadas
12.2. Ass razões
somente por meio eletrônic
trônico, através do portal COMPRASNET, em campo
ca
específico para o
registro do recurso, dentro
ntro do
d prazo mencionado pelo (a) Pregoeiro
o (a).
da d
da Licitante importará a
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada
decadência do direito
ito de recurso e adjudicação do objeto pelo (a) Pregoeiro (a) ao
vencedor.
12.4. O acolhimento
aco
do recurso importará na invalida
validação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitam
itamento.
12.5. A decisão
deci
do (a) pregoeiro (a) deverá serr motivada
mo
e submetida à
apreciação da Autoridade
ade Competente pela licitação, se não aceito
eito o recurso interposto.
12.6. Decidid
cididos os recursos e constatada a regularidade
idade dos atos praticados, a
Autoridade Competente
nte adjudicará
a
o objeto e homologará o resultado
result
da licitação para
determinar a contratação.
ção.
12.7. Oss au
autos do processo permanecerão com
om vista franqueada aos
interessados, na DIRETORIA
ETORIA DE LICITAÇÃO, sito a sede da SECRETARIA
SECRE
DA EDUCAÇÃO,
JUVENTUDE E ESPORTES
S DO ESTADO DO TOCANTINS, localizada à Praça dos Girassóis s/nº, CEP
77.001-910, Palmas/TO,, no horário
h
das 8h00min às 12h00min e das 14h00min
14h00
às 17h50min.
13. DA ADJUDICAÇÃO
ADJUD
E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. A adjudicação
adjud
do objeto do presente certame
me será
s
viabilizada pelo (a)
Pregoeiro (a) sempre que
ue não
n
houver recurso.
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13.2. A homologação
hom
da licitação é de responsab
nsabilidade da Autoridade
Competente e só poderá
oderá ser realizada depois da adjudicação
ção do objeto à Licitante
vencedora pelo (a) Pregoe
egoeiro (a).
ando houver recurso e o (a) pregoeiro (a) mantiv
antiver sua decisão, caberá
13.3. Quando
à Autoridade Competente
ente a adjudicação do objeto licitado.
au
competente deverá informar
ar uma
u
data/hora para o
13.4 - A autoridade
cadastro de reserva (mínimo
(mínim de 24hs) para que os fornecedores
es registrem
reg
seu interesse no
fornecimento de um item,
em, ao
a mesmo preço do vencedor do certame,
me, caso
c
o mesmo se recuse
a assinar o contrato.
PAGA
14. DO PAGAMENTO
(as) CONTRATADOS (as) deverá entregar
gar a nota fiscal e fatura
14.1 - Oss (a
correspondentes aos serviço
erviços prestados, na Diretoria de Administração
ção da
d SEDUC-TO.
14.2 – Oss ben
bens/materiais entregues deverão ser, rigorosam
rosamente, aqueles descritos
na (s) Nota (s) de Empenh
penho (s), sendo que, na hipótese de entrega
trega de produto diverso, o
pagamento ficará, em sua totalidade, suspenso até a respectiva regula
egularização.
pagamento somente será efetivado depois de verificada
ve
a regularidade
14.3 - O paga
fiscal da CONTRATADA,
A, e recebimento definitivo do objeto, ficando
ndo essa ciente de que as
certidões apresentadass no ato da contratação deverão ser entregues
egues novamente, em plena
validade, em cada fase
se de pagamento.
CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na
14.4 - O CN
proposta e Nota de Empenh
penho.
14.5 - O paga
pagamento será efetuado em até 30 (trinta)
ta) dias,
dia contados a partir do
atesto da fatura dos bens/materiais
bens
adquiridos, pela Diretoria de Administração,
Ad
mediante
ordem bancária em conta
onta da
d CONTRATADA.
DOTAÇ
ORÇAMENTÁRIA
15. DA DOTAÇÃO
desp
decorrentes da aquisição do objeto
bjeto da presente Licitação
15.1. As despesas
correrão por conta da dotação
dota
orçamentária descrita no Quadro de Informações.
In
contrato terá a sua vigência adstrita à dos
d
respectivos créditos
1752. O con
orçamentários, a partir
rtir da data de sua assinatura ou até a utilização
utiliz
do quantitativo,
prevalecendo o que ocorre
correr primeiro.
16. DO CONTRATO
CONT
DE FORNECIMENTO
16.1. O instrumento
instru
do contrato será celebrado nos termos da minuta do
presente Edital e da propos
roposta apresentada pela licitante classificada
da em 1º lugar.
term do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93 e das
as demais
d
normas legais em
16.2. Noss termos
vigor, o contrato de fornec
rnecimento será regido pelos preceitos de direito público, aplicando-secpl
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lhe, supletivamente, oss princípios
prin
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
rrerão exclusivamente por conta da empresa
sa licitante
lici
quaisquer tributos,
16.3. Correrão
taxas ou preços públicos
os devidos.
de
16.4. Não
o será
ser admitida, a qualquer título, a subcontrata
ntratação total ou parcial do
objeto do contrato de fornecimento.
forne
16.5. A rescisão
rescisã administrativa do contrato de fornecimen
cimento por ato unilateral da
CONTRATANTE obedecerá
cerá a disposto no artigo 78, parágrafo único,
ico, da
d Lei nº 8.666/93, com
suas alterações posteriores.
iores.
SANÇ
ADMINISTRATIVAS
17. DAS SANÇÕES
17.1. Quem
uem, convocado dentro do prazo de validade
valida
da sua proposta,
não celebrar o contrato
ntrato, deixar de entregar ou apresentar
ntar documentação falsa
exigida para o certame
tame, ensejar o retardamento da execução
ução de seu objeto, não
mantiver a proposta,
a, falhar
fal
ou fraudar na execução do contrato,
contra
comportar-se de
modo inidôneo ou cometer
come
fraude fiscal, ficará impedido de
e licitar
licit e contratar com a
União, Estados, Distrito
ito Federal
Fe
ou Municípios e, será descredenc
denciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastrame
ramento de fornecedores a que se refere
fere o inciso XIV do art. 4º
desta Lei, pelo prazo
o de até
a 5 (cinco) anos, sem prejuízo dass multas
mult previstas em edital
e no contrato e das demais
dem
cominações legais.
17.2. A multa
ulta será aplicada à razão de 0,1% (um décimo
cimo por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso.
17.3. O valor máximo das multas não poderá exceder,
der, cumulativamente,
c
a 10%
(dez por cento) do valor
lor do contrato.
17.4. As sanções
sanç
acima descritas poderão ser aplicada
icadas cumulativamente, ou
não, de acordo com a gravidade
gra
da infração, facultada ampla defe
defesa à CONTRATADA, no
prazo de 5 (cinco) diass úteis a contar da intimação do ato.
17.5. Nenhu
enhuma parte será responsável
ocasionados por motivo
o de força maior ou caso fortuito.

perante
te

a

outra

pelos

atrasos

17.6. O procedimento
proce
para aplicação das sanções será de responsabilidade do
órgão requisitante, sem prejuízo
prej
do direito ao contraditório e da ampla
pla defesa.
d
it
acima, deverá ser
17.6.1. Após a aplicação das sanções previstas noss itens
remetido para Superintend
intendência de Compras e Central de Licitaç
icitação da SECRETARIA DA
FAZENDA o extrato de
e publicação
pu
no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das
penalidades, de modo a possibilitar
po
a formalização da extensão dos
os seus
seu efeitos.
17.7. As penalidades
pena
impostas aos licitantes serão regist
registradas pela Diretoria de
Licitações, no SICAF – Sistema
Sistem de Cadastramento Unificado de Fornece
rnecedores – SICAF e no CRC
da SECRETARIA DA FAZENDA
ENDA.
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FRAUD E DA CORRUPÇÃO
18. DA FRAUDE
18.1. As Licitantes
Licit
deverão observar os mais altoss pa
padrões éticos durante o
processo licitatório e a execução
ex
do contrato, estando sujeitas
tas às
à sanções previstas na
legislação brasileira.
19. DA FORMA
FORM DE RECEBIMENTO DOS BENS/MATERIAIS
dministração rejeitará, no todo ou em parte,
e, material/equipamento
ma
em
19.1. A Admin
desacordo com o contrato
trato ou instrumento equivalente, consoante
e disposto
disp
no art. 76 da Lei nº
8.666/93.
19.2. Oss ma
materiais/equipamentos serão recebidoss provisoriamente
prov
no ato da
entrega para efeito de posterior verificação da conformidade
ade do material com a
especificação e definitivam
itivamente em até 05 (cinco) dias, após a verific
verificação da qualidade do
material e conseqüente
te aceitação.
ace
19.3. O rece
recebimento provisório ou definitivo não exclui
exclu a responsabilidade a
responsabilidade civill pela solidez e segurança do material/equ
l/equipamento, nem éticoprofissional pela perfeita
ita ex
execução do contrato, dentro dos limites
tes estabelecidos
es
pela lei ou
pelo contrato, bem como
omo responsabilidade administrativa cabível,
el, no
nos termos do art. 73, §2º,
da Lei Nº 8.666/93.
20. DA PUBLICAÇÃO
PUBLIC
DO CONTRATO
publ
resumidas do contrato que vier
er a ser
s firmado ao longo da
20.1. As publicações
execução da ata deverão
verão ser realizadas na forma do estabelecido
cido no artigo 61, parágrafo
único da Lei nº 8.666/93
3 e su
suas alterações.
21. DO CANCELAMENTO
CANC
DO CONTRATO
21.1. A Contra
ontratada deixar de cumprir as exigências do
o Contrato.
Co
21.2. A Contratada
Cont
praticar atos fraudulentos no intuit
ito de auferir vantagem
ilícita.
21.3. Ficar
ar ev
evidenciada incapacidade de cumprir ass obr
obrigações assumidas pela
Contratada, devidamente
ente caracterizada
c
em relatório de inspeção.
qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial
p
do Contrato.
21.4. Em qualq
21.5. Porr razões
ra
devidamente justificado.

de

interesse

público,

mediante
ante

despacho

motivado,

21.6. Mediant
diante solicitação por escrito pela CONTRAT
TRATADA, comprovando a
mesma estar impossibilitada
tada de cumprir as exigências do Contrato.
22. DAS DISPOS
ISPOSIÇÕES GERAIS
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Licitação poderá ser revogada por interesse
se do órgão requisitante, em
22.1. Esta Licita
decorrência de fato superveniente
super
devidamente comprovado, pertinente
pertin
e suficiente para
justificar o ato, ou anulada
ulada por vício ou ilegalidade, a modo próprio
prio ou por provocação de
terceiros, sem que à Licitan
icitante tenha direito a qualquer indenização,
o, obedecendo
ob
ao disposto
no art. 49, da Lei 8.666/93.
lquer modificação no presente Edital será divulg
ivulgada pela mesma forma
22.2. Qualquer
que se divulgou o texto
exto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
ente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmen
elmente, a alteração não afetar a formulação
o da proposta de preços.
22.3. O Pregoe
egoeiro (a) ou a Autoridade Competente é facultado,
facu
em qualquer fase
da licitação a promoção
ão de
d diligência, destinada a esclarecer ou
u complementar
co
a instrução
do processo, vedada a inclusão
in
posterior de documentos ou informações
infor
que deveriam
constar do mesmo, desde
sde a realização da sessão pública.
icitantes são responsáveis pela fidelidade e legitim
legitimidade das informações
22.4. As Licitan
e dos documentos apresent
resentados em qualquer fase da licitação.
apr
da proposta de preços não
ão caberá
ca
desistência, salvo
22.5. Apóss apresentação
por motivo justo decorrente
rente de fato superveniente e aceito pelo (a)) Pregoeiro
Pre
(a).
22.6. A homologação
homo
do resultado desta licitação
ão não
n
implicará direito à
contratação do objeto
o pelo órgão requisitante.
22.7. Na conta
ontagem dos prazos estabelecidos neste Edital
ital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se
se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos
praz somente em dias de
expediente normais.
tivas constantes no presente
22.8. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas
Edital, o lance é considerad
erado proposta de preços.
22.9. As normas
nor
que disciplinam este Pregão Eletrônico
Ele
serão sempre
interpretadas, em favorr da ampliação da disputa entre os interessados,
ados, sem comprometimento
do interesse do órgão requisitante,
requi
a finalidade e a segurança da contratação.
contr
22.10. As Licitantes
Licita
não terão direito à indenização em
m decorrência
de
da anulação
do procedimento licitatório
atório, ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé
b
de ser ressarcido
pelos encargos que tiver
er suportado
sup
no cumprimento do contrato.
con
não poderá subcontratar total
tota ou parcialmente o
22.11. A contratada
fornecimento, nem ceder
der o contrato de fornecimento de materiais.
os os documentos apresentados deverão ser devidamente
de
atualizados,
22.12. Todos
em cópias autenticadas
as por
po cartório competente ou em cópia acompa
ompanhada do original para
autenticação pela SUPERIN
PERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE
E LICITAÇÃO
LIC
– DIRETORIA DE
LICITAÇÃO da SECRETARIA
ARIA DA
D EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES.
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22.13. O Edital e seus Anexos, além de poderem serr lidos e retirados através da
Internet no site www.com
.comprasnet.gov.br e cpl.seduc@hotmail.com
.com poderão também ser
obtidos na Diretoria de
e Licitação
Licit
- DL, sito a sede da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
ED
JUVENTUDE E
ESPORTES DO ESTADO DO TOCANTINS,
TO
localizada à Praça dos Girassóis
ssóis ss/nº, centro, CEP 77.001906, Palmas/TO, no horário
rário das
d 8h00min às 12h00min e das 14h00min
in às 18h00min.
22.14. O (a) pregoeiro
p
(a) poderá consultar sítios oficiais
iciais de órgãos e entidades
emissoras das certidõess para verificar as condições de habilitação dos llicitantes.
uaisquer informações complementares que visem obter maiores
22.15. Quaisq
esclarecimentos sobre
e o presente edital, deverão ser encaminh
minhadas a DIRETORIA DE
LICITAÇÃO através do e-ma
mail informado no preâmbulo deste edital.
22.16. Fica
a ele
eleito o foro da Capital do Estado do Tocan
ocantins - Vara da Fazenda
Pública, com renúncia
ia expressa
ex
a outros, por mais privilegiados
dos que
q
forem para dirimir
quaisquer questões fundada
dadas neste Contrato.

Palm
Palmas,
11de maio de 2015.

______________________________________
FLÁVIO DA COSTA MESSIAS
Pregoeiro
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TERMO DE REFERÊNCIA
(AQUISIÇÃO DE BENS / MATERIAIS)
1.

OBJETO

1.1.
Aquisição de Trenas
renas Digitais, Trenas Manuais, Paquímetro, Alicate
Alica Amperímetro Digital,
Alicate Universal 8", Chave
have Fenda Teste, Chave Fenda, Chave Phillips,
illips, Termômetro Digital Mira
Infravermelho, Luva Vaque
aqueta Mista Punho Raspa, Capacete Branco
nco c/ Suspensão Simples e
Placa de segurança advertência
adver
de perigo "Não Opere", conforme
rme especificações
e
contidas
neste Termo de Referência
ência, para atender as necessidades da Superi
uperintendência de Padrões
Mínimos pertencente à SECRETARIA
SE
DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE
E E ESPORTES
E
do Estado do
Tocantins em Palmas.
2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1.
A Superintendência
ncia de Administração, Infraestrutura e Obras
ras atende
at
a uma demanda
grande de obras situadas
das nas
n mais distintas regiões do Estado, onde
de muitas
m
se encontram em
andamento, outras com
om processos
p
sendo formalizados, sendo necessária
nece
a realização de
vistorias periódicas nas
as U
Unidades Escolares para realização de medições e relatórios
fotográficos.
Deste modo, os objetos
tos solicitados
s
são indispensáveis e irão contrib
ontribuir efetivamente para
obtenção de resultados
os mais
ma precisos e satisfatórios.
3.

ESPECIFICAÇÃO
O DOS EQUIPAMENTOS

Aquisição de Trenas Digitai
itais, Trenas Manuais, Paquímetro, Alicate Amperímetro
Amp
Digital, Alicate
Universal 8", Chave Fenda Teste, Chave Fenda, Chave Phillips,
ps, Termômetro
Te
Digital Mira
Infravermelho, Luva Vaque
aqueta Mista Punho Raspa, Capacete Branco
anco C/ Suspensão Simples,
Placa de segurança advertência
adver
de perigo "Não Opere" com ass seguintes
seg
especificações e
quantitativos:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

Trenas Digita
igitais (medidor laser de distâncias profissional)
nal) com
faixa de
e trab
trabalho: 0,05 – 80 m; precisão de medição:
ão: ± 1,5
mm; tempo
mpo de medição médio: < 0,5 seg; tempo
mpo de
medição
o má
máx.: 4 s; bateria: 1 bateria de lítio de 3,7
,7 V (1250
(
01

mAh); dispositivo
dispo
de desconexão automática: 5 min.;
m

20

comprimento
ento: 111 mm; largura: 51 mm; altura: 30 mm;
unidadess de medida: m/cm/mm; número dos valores
alores da
memória:
a: 20 + 1; funções: medição de inclinações integra
ntegrada;
incluso: bolsa e carregador.
02

Trena Metáli
etálica manual 10 X 25 mm com alça e Clipe
C

20
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Metálico
o par
para transporte
Trenas Longas
Longa com fita de fibra de vidro de 50 metro
etros de
comprimento
ento, acondicionada em estojo plástico
o aberto,
ab
com ponta,
onta, empunhadura emborrachada e em formato
form
anatômico.
ico. O estojo na cor laranja, a fita na cor amarela,
ama
0
3

com textos
xtos nas cores preto/vermelho. As divisões
isões em
milímetros/ce
os/centímetros/metros e a contagem a partir
ir do zero.
z

15

A largura
ra da
d fita em mm/polegadas é de 13/1/2’
/1/2’’. O
recolhimento
ento em sistema articulado de manivela aplicada
aplic
ao tambor
bor central.
c
A trena deve ser própria para trabalhos
traba
de levantam
ntamento arquitetônico, agrimensura, topograf
ografia e
perícia, e est
estar de acordo com a norma NBR 10124.
Paquímetro
etro 2
200mm 8x0,02mm Pr 202. O instrumento é próprio
pró

04

para aferir
ferir e
espessura de chapas, perfis e armaduras
duras em

05

geral.
05

Alicate Amperímetro
Ampe
Digital LCD 3-1/2 Dígitos Tensão
o AC
AC/DC
Corrente
e AC 1000A - ET-3200

02

06

Alicate Universal
Unive
8" Isolado 1000V - VISE-GRIP

02

07

Chave Fenda Teste 135mm

02

08

Chave Fenda 1/4x6" com Isolação 1000V

02

09

Chave Phillips
Phillip 3/16x6" 160NR Isolação 1000V

02

10

Termômetro
etro Digital Mira Infravermelho - 30°C a 350°C
50°C – 59
Max

02

11

Luva Vaquet
queta Mista Punho Raspa 15CM - CA 16475

02

12

Capacete
ete Br
Branco C/ Supenção Simples 4P H700

02

13

Placa de
e seg
segurança advertência de perigo "Não Opere"
pere"

04

3.1.
Os objetos ofertado
rtados deverão, obrigatoriamente, atender às exigências
ex
de qualidade,
observados os padrões
es e normas baixadas pelos órgãos compe
ompetentes de controle e
fiscalização de qualidade
ade industrial - ABNT, INMETRO, dentre outros,
tros, cuja
c
entrega de bens /
materiais em desconform
nformidade ensejará a aplicação de sanções
san
administrativa e
judicialmente cabíveis.
4.

FORMA DE RECEBIME
EBIMENTO DOS BENS / MATERIAIS
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4.1.
A Administração
o rejeitará,
reje
no todo ou em parte, material/equip
equipamento em desacordo
com o contrato ou instrume
trumento equivalente, consoante disposto no
o art. 76 da Lei nº 8.666/93.
4.2. Os materiais/equipame
amentos serão recebidos provisoriamente no
o ato da entrega para efeito
de posterior verificação
o da conformidade do material com a especific
ecificação e definitivamente
em até 05 dias, após a verif
verificação da qualidade do material e consequ
nsequente aceitação.
4.3.
O recebimento provisório
prov
ou definitivo não exclui a responsabilid
sabilidade civil pela solidez e
segurança do material/eq
rial/equipamento, nem ético-profissional pela
ela perfeita execução do
contrato, dentro doss limites
lim
estabelecidos pela lei ou pelo
elo contrato, bem como
responsabilidade administra
inistrativa cabível, nos termos do art. 73, § 2º,, da LLei Nº 8.666/93.
5.

VIGÊNCIA CONTRATU
TRATUAL

5.1. O contrato / instrument
mento equivalente terá sua vigência a partir
tir da data de sua assinatura,
adstrito ao crédito orçam
rçamentário sem prejuízo do prazo máximo
o de
d garantia dos bens /
materiais, ou seja, de 12
2 meses.
me
6.

GARANTIA DOS BENS / MATERIAIS

6.1. O prazo de garantia
tia dos
do bens / materiais não poderá ser inferior
ior a 12
1 meses para os itens 1,
2 3, 4 e 5 a contar da data
ata do
d recebimento definitivo.
7.

DO PRAZO, FORMA
RMA E LOCAL DE ENTREGA.

7.1.
A Administração
o rejeitará,
reje
no todo ou em parte o material/equip
equipamento em desacordo
com o contrato ou instrume
trumento equivalente, consoante disposto no art. 76 da Lei nº 8.666/93.
7.2.
O recebimento dos materiais/equipamentos não exclui a responsabilidade
resp
civil pela
solidez e segurança dos
os mesmos,
m
nem ético-profissional pela perfeita
rfeita execução do contrato,
dentro dos limites estabel
tabelecidos pela lei ou pelo contrato, bem
em como
c
responsabilidade
administrativa cabível,, nos ttermos do art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666/93.
7.3.
Os bens / materiais
eriais deverão ser entregues no prazo máximo
imo de
d 30 dias, a contar da
data de assinatura do contr
ontrato ou instrumento equivalente.
7.4.
Os bens / materiais
eriais serão entregues conforme a quantidade
ade solicitada
s
e deverão ser
entregues todos de uma
a única
ún
vez, no seguinte local: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
E
JUVENTUDE
E ESPORTES, setor: Almoxarif
oxarifado da SEDUC, localizado na Quadra 208 Norte,
N
Avenida Ns-08 QID
23 LT 03 CEP: 77065-600 Palm
Palmas-To.
8.

OBRIGAÇÕES DA
A CONTRATADA:
CO

Observar às leis,
is, de
decretos, regulamentos, portarias e demais
mais normas legais, direta e
a)
indiretamente aplicáveis
eis ao objeto contratado;
b)
Atender prontament
mente às requisições da SEDUC-TO;
c)
Atender os prazos
zos de garantia dos materiais/equipamentos;
d)
Reparar, corrigir,
ir, remover
rem
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o serviço
em que se verificarem vícios,
vício defeitos ou incorreções resultantes da exec
execução;
e)
Prestar, prontamente
mente, todos os esclarecimentos que forem solicitados
solic
pela fiscalização
da SEDUC-TO;
f)
Manter todas ass condições
con
de habilitação e qualificação exigida
xigidas;
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g)
Comunicar à fiscalização
fisca
da SEDUC-TO, por escrito, quando
quan
verificar quaisquer
condições inadequadas
as à execução dos serviços ou a iminência
ncia de fatos que possam
prejudicar sua perfeita execução;
exec
h)
Responsabilizar-se
se pelo
p
custeio das despesas referente ao
o transporte,
tra
embalagem e
seguro quando da entrega
rega dos bens / materiais e serviços prestados.
i)
Aceitar nas mesma
esmas condições contratuais os acréscimoss ou supressões até o limite
fixado no § 1º do art. 65
5 da Lei nº. 8.666/93.
j)
Responsabilizar-se
se pelos
p
danos causados direta ou indiretame
tamente à SEDUC-TO ou a
terceiros, decorrentes de sua
su culpa ou dolo, quando da execução dos serviços;
k)
Não transferir a outrem,
out
no todo ou em parte, o objeto contratado,
cont
salvo mediante
prévia e expressa autorizaçã
rização da SEDUC-TO.
9.

OBRIGAÇÕES DO
O CONTRATANTE:
CO

Observar às leis,
is, de
decretos, regulamentos, portarias e demais
mais normas legais, direta e
a)
indiretamente aplicáveis
eis ao objeto contratado;
b)
Responsabilizar-se
se pela
pe lavratura do contrato ou instrumento
o equivalente,
equ
com base nas
disposições da Lei nº 8.666/9
.666/93 e suas alterações.
c)
Acompanhar, controlar
contr
e avaliar a prestação dos serviços
iços através do Gestor de
Contrato, servidor responsáv
onsável por esta atribuição;
d)
Zelar para que sejam cumpridas as obrigações assumidas por
or pa
parte da CONTRATADA;
e)
Proporcionar ao
o pessoal
pe
técnico da CONTRATADA toda assistência
assis
e as facilidades
operacionais ao pleno desenvolvimento
dese
das atividades atinentes;
f)
Comunicar à CONTRATADA
CONT
toda e qualquer ocorrência relacionada
rela
com o objeto
deste Contrato, diligenciad
ciado nos casos que exigirem providências corretivas.
corre
g)
Rejeitar, no todo
do ou
o em parte, os materiais/equipamentos
ntos em desacordo com o
contratado;
h)
Assegurar os recurso
cursos orçamentários e financeiros para custear
ear o pagamento;
10.

DA ASSISTÊNCIA
IA TÉCNICA
TÉC

10.1 Durante o período
o de garantia a contratada se obrigará a presta
restar assistência específica,
dos itens para mantê-los
los em perfeito estado de uso, bem como reparar
repar ou substituir no prazo
de 05 (cinco) dias, sem ô
ônus para a CONTRATANTE, inclusive a remessa
re
para a oficina
autorizada e retorno da mesma
m
para o CONTRATANTE, quaisquer
uer peças
p
ou unidades que
acusem defeito de fabricaç
ricação.
11. PAGAMENTO
11.1. A CONTRATADA
A deverá
de
entregar a nota fiscal e a fatura correspondente
corr
aos bens /
materiais entregues, na
a Diretoria
Dire
de Administração da SEDUC-TO.
11.2. Os bens / materiais
riais entregues
e
deverão ser, rigorosamente, aqueles
aque
descritos na (s) Nota
(s) de Empenho (s), sendo
endo que, na hipótese de entrega de produto
duto diverso, o pagamento
ficará, em sua totalidade,
de, suspenso
su
até a respectiva regularização.
11.3. O pagamento somente
some
será efetivado depois de verificada
da a regularidade fiscal da
CONTRATADA, e recebime
bimento definitivo do objeto, ficando essa ciente
cien de que as certidões
apresentadas no ato da contratação
co
deverão ser entregues novamen
amente, em plena validade,
em cada fase de pagamen
amento.
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11.4. O CNPJ constante
nte da
d nota fiscal deverá ser o mesmo indicado
cado na proposta e Nota de
Empenho.
artir do
d atesto da fatura dos
11.5. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a partir
bens / materiais adquiridos
iridos, pela Diretoria de Administração, median
ediante ordem bancária em
conta da CONTRATADA.
12.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
C

12.1 O fiscal/gestor do
o con
contrato será nomeado oportunamente nos termos
t
do art. 67 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e com base no art.
t. 13, inciso IX, da Instrução
Normativa TCE/TO nº 02/200
2/2008, de 07 de maio de 2008.
13.

ASSINATURA DO
O SOLICITANTE
SOL

Palm
Palmas,
27 de julho de 2015.

GIOVANNI ALESSANDRO ASSIS SILVA
Diretor de Infra Estrutura e Obras
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ANEXO II
TERMO DE CONTRATO
TRATO CELEBRADO ENTRE O
ESTADO DO
TOCANTINS,
TOCA
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,
EDU
JUVENTUDE E
ESPORTES
E
A
EMPRESA.......................
.......................................,
REFERENTE A AQUISIÇ
UISIÇÃO DE MATERIAIS/BENS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
DIRETORIA DE INFRAEST
RAESTRUTURA E OBRAS DESTA
PASTA.
RETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPOR
SPORTES, pessoa jurídica de
A SECRETA
direito público interno,, com sede e foro nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.083/000108, representada por seu Secretário Adão Francisco de Oliveira,
ira, doravante denominada
CONTRATANTE, e a empres
presa ........................................., pessoa jurídica
ica d
de direito privado, com
sede e foro, na ...................
................................, inscrita no CNPJ sob nº ..................................,
..........
Inscrição
Estadual sob nº ...................
..............................., doravante denominada CONTRATADA,
CON
representada
por seu titular, o(a) Sr.(a)....
..............................,brasileiro(a), portador(a)
a) da Cédula de Identidade
nº ..................................... - SSP-.........., CPF nº ................................, resolve
esolvem celebrar o presente
CONTRATO, elaborado de acordo
a
com a minuta examinada pela PROCURADORIA
PRO
GERAL DO
ESTADO, regido pela Lei Federal
Fe
10.520/2002 subsidiariamente pela
la Lei
Le Federal n.º 8.666/1993,
Decreto Estadual nº 2.434/2
434/2005, Decreto Federal 5.450/2005, Decreto
to Es
Estadual nº 4.846/2013, Lei
Complementar nº 123,, de 14
1 de dezembro de 2006 e alterada pela
ela Lei
Le complementar nº 147
de 7 de agosto de 2014,
014, pelas
p
condições estabelecidas no Edital,, mediante
m
as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA
SULA PRIMEIRA
P
- DO OBJETO
O presente
sente contrato tem por objeto a aquisição
ão d
de materiais/bens para
atender as necessidades
des da
d Diretoria de Infraestrutura e Obras desta Pasta, decorrentes do
Pregão Eletrônico Compras
mprasnet nº 006/2016, com motivação e finalida
alidade descritas no Projeto
Básico e/ou Termo de Referência
Refer
do órgão requisitante.
PARÁGRAFO
GRAFO ÚNICO - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
A aquisiçã
isição deste Contrato as quantidades e observações
obse
constantes do
Objeto da Licitação do Pregão
P
Eletrônico Comprasnet nº 006/2016
6, conforme Processo nº
2015/27000/012464, parte
rte in
integrante deste Contrato, com motivação
ção e finalidade descritas no
Projeto Básico e/ou Termo
rmo de
d Referência do órgão requisitante.
ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO

EMPRESA

VA
VALOR
UNITÁRIO
UNIT

VALOR
GLOBAL

(AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS
DETAL
DO OBJETO CONTRATADO SERÃO
ÃO INSERIDAS
IN
NO MOMENTO
DA ASSINATURA DO CONTRA
NTRATO, COM BASE NA PROPOSTA DA EMPRESA
RESA VENCEDORA).
CLÁUSULA
ULA SEGUNDA
S
– DA FORMA DE RECEBIMENTO DOS BENS/MATERIAIS
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19.1. A Administração
Adm
rejeitará, no todo ou em parte,
parte material/equipamento
em desacordo com o contrato
cont
ou instrumento equivalente, consoante
oante disposto no art. 76 da
Lei nº 8.666/93.
19.2. Oss ma
materiais/equipamentos serão recebidoss provisoriamente
prov
no ato da
entrega para efeito de posterior verificação da conformidade
ade do material com a
especificação e definitivam
itivamente em até 05 (cinco) dias, após a verificação
verific
da qualidade do
material e conseqüente
te aceitação.
ace
19.3. O rec
recebimento provisório ou definitivo não exclui
exclu a responsabilidade a
responsabilidade civill pela solidez e segurança do material/equ
l/equipamento, nem éticoprofissional pela perfeita
ita ex
execução do contrato, dentro dos limites
tes estabelecidos
es
pela lei ou
pelo contrato, bem como
omo responsabilidade administrativa cabível,
el, no
nos termos do art. 73, §2º,
da Lei Nº 8.666/93.
CLÁUSULA
ULA TERCEIRA
T
– DA DURAÇÃO DO CONTRATO
O contrato terá vigência da data
a de sua assinatura , adstrito
ao crédito orçamentário
rio sem
se prejuízo do prazo Maximo de garantia
ia dos bens/matérias, ou seja,
de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA
ULA QUARTA
Q
- DA LICITAÇÃO
A aquisição
isição, consubstanciada no presente contrato,
to, foram
fo
objeto de licitação,
sob a modalidade Pregão,
gão, na forma eletrônica, conforme Edital consta
onstante de folhas ....... /.......,
do Processo nº 2015/2700
/27000/012464, a que se vincula este contrato,
trato, além de submeter-se,
também aos preceitoss de direito público, aplicando-se-lhes, supletiva
letivamente, os princípios da
teoria geral dos contratos
tos e as disposições de direito privado.
CLÁUSULA
SULA QUINTA
Q
- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Obrigações
ações da CONTRATADA:
Observar
var à
às leis, decretos, regulamentos, portarias
ias e demais normas legais,
direta e indiretamente aplicáveis
aplic
ao objeto contratado;
Atender
er prontamente
pro
às requisições da SEDUC-TO;
Atender
er os prazos
p
de garantia dos materiais/equipamen
amentos;
Reparar,
ar, corrigir,
co
remover ou substituir, às suas expensas,
nsas, no todo ou em parte, o
serviço em que se verificare
ficarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
ntes da execução;
Prestar,
r, prontamente,
pro
todos os esclarecimentos que forem solicitados pela
fiscalização da SEDUC-TO;
TO;
Manterr todas
toda as condições de habilitação e qualificaçã
icação exigidas;
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Comunicar
nicar à fiscalização da SEDUC-TO, por escrito,
o, quando
qua
verificar quaisquer
condições inadequadas
as à execução dos serviços ou a iminência
ncia de fatos que possam
prejudicar sua perfeita execução;
exec
Responsabil
nsabilizar-se pelo custeio das despesass ref
referente ao transporte,
embalagem e seguro quando
quan
da entrega dos bens / materiais e serviço
rviços prestados.
Aceitarr nas mesmas condições contratuais os acréscim
réscimos ou supressões até o
limite fixado no § 1º do art. 65
6 da Lei nº. 8.666/93.
Responsabil
nsabilizar-se pelos danos causados direta ou
u indiretamente
ind
à SEDUC-TO
ou a terceiros, decorrentes
ntes de
d sua culpa ou dolo, quando da execução
ução dos serviços;
Não transfe
ransferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto
ob
contratado, salvo
mediante prévia e expressa
ressa autorização da SEDUC-TO.
Obrigaçõe
gações do CONTRATANTE:
Observarr às lleis, decretos, regulamentos, portarias e demais
dem
normas legais, direta
e indiretamente aplicáveis
veis ao
a objeto contratado;
Responsabiliz
sabilizar-se pela lavratura do contrato ou instrum
strumento equivalente, com
base nas disposições da
a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
Acompanhar
anhar, controlar e avaliar a prestação dos serviço
erviços através do Gestor de
Contrato, servidor responsáv
onsável por esta atribuição;
Zelar para
ara que
q
sejam cumpridas as obrigaçõess assumidas
ass
por parte da
CONTRATADA;
Proporcionar
ionar ao pessoal técnico da CONTRATADA
DA toda assistência e as
facilidades operacionais
ais ao pleno desenvolvimento das atividadess atine
atinentes;
Comunicar
icar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrênc
rrência relacionada com o
objeto deste Contrato,, diligenciado
dilig
nos casos que exigirem providência
ências corretivas.
Rejeitar,, no todo
to
ou em parte, os materiais/equipamento
entos em desacordo com o
contratado;
Assegurar
ar os recursos orçamentários e financeiros para
ra custear
cu
o pagamento;
CLÁUSULA
SULA SÉXTA
S
- DO PREÇO
O CONTRA
NTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição
aquisi
do material o valor
total de R$ ..........................
....... (...........................................................).
(
Número
ero do
d empenho: ________.
CLÁUSULA
SULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
A CONTRAT
NTRATADA deverá entregar a nota fiscal e a fatura
fatu correspondente aos
bens / materiais entregues,
ues, na Diretoria de Administração da SEDUC-TO.
TO.
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Os bens
ns / m
materiais entregues deverão ser, rigorosamen
amente, aqueles descritos na
(s) Nota (s) de Empenho
nho (s), sendo que, na hipótese de entrega
rega de produto diverso, o
pagamento ficará, em sua totalidade, suspenso até a respectiva regula
egularização.
O pagame
gamento somente será efetivado depois de verificada
ve
a regularidade
fiscal da CONTRATADA,
A, e recebimento definitivo do objeto, ficando
ndo essa ciente de que as
certidões apresentadass no ato da contratação deverão ser entregues
egues novamente, em plena
validade, em cada fase
se de pagamento.
O CNPJ
PJ constante
co
da nota fiscal deverá ser o mesmo
smo indicado na proposta e
Nota de Empenho.
O pagame
gamento será efetuado em até 30 (trinta) dias,
dias a partir do atesto da
fatura dos bens / materia
ateriais adquiridos, pela Diretoria de Administra
inistração, mediante ordem
bancária em conta da CONTRATADA.
CON
CLÁUSULA
SULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa
spesa resultante deste contrato correrá
rá à conta de dotação
orçamentária consignada
nada no programa: 27010.12.122.1066.1202,, Fonte dos Recursos:
0101882011, Natureza de Despesas:
De
3.3.90.30 e 4.4.90.52.
CLÁUSULA
SULA NONA- DAS IRREGULARIDADES
A fiscalizaç
alização já tratada no presente instrumento,
to, não
n
exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA,
CONT
inclusive perante terceiros, porr qualquer
qua
irregularidade de
seus agentes e prepostos
ostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando
ndo-se, ainda, que mesmo
atestado o material recebido,
receb
subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA
CO
pela solidez,
qualidade e segurança.
CLÁUSULA
ULA DÉCIMA
D
- RESCISÃO CONTRATUAL.
O presente
ente Contrato poderá ser rescindido na forma
a e na
n ocorrência de
qualquer das hipótesess dos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
Quem,, convocado
conv
dentro do prazo de validade da
a sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar
entre
ou apresentar documentação falsa
lsa exigida
e
para o certame,
ensejar o retardamento
to da
d execução de seu objeto, não mantiver
ntiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato,
c
comportar-se de modo inidôneo
eo ou
o cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar
itar e contratar com toda a Administração Públic
ública, será descredenciado
no Sicaf, ou nos sistemas
as de cadastramento de fornecedores a que
e se refere
r
o inciso XIV do art.
4o da Lei 10.520/02, pelo
elo p
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
juízo das
d
multas previstas em
edital e no contrato e das demais
d
cominações legais.
A multa
ta será
ser aplicada à razão de 0,1% (um décimo
imo por
p cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso.
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O valorr máx
máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente,
cumu
a 10% (dez
por cento) do valor do contrato.
cont
As sanções
ções acima descritas poderão ser aplicadass cum
cumulativamente, ou não,
de acordo com a gravidad
vidade da infração, facultada ampla defesa
sa à CONTRATADA, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis a con
contar da intimação do ato.
Nenhuma
ma parte
p
será responsável perante a outra
a pelos
pe
atrasos ocasionados
por motivo de força maior
aior ou
o caso fortuito.
O procedim
cedimento para aplicação das sanções será
erá d
de responsabilidade do
órgão requisitante, sem prejuízo
prej
do direito ao contraditório e da ampla
pla defesa.
d
CLÁUSULA
ULA DÉCIMA
D
SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO
O CONTRA
NTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste
Contrato, providenciará
rá a sua
s
publicação, por extrato, no Diário Oficial
ficial do Estado.
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
TERCEIRA - DO CONTROLE
O presente
sente contrato será submetido à fiscalização
ão da entidade de controle
externo competente, de conformidade
co
com a fonte de recursos que
ue subvencionam
su
a presente
aquisição.
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA QUARTA – DO FISCAL DO CONTRATO
TRATO
O fiscal
al d
do contrato bem como o seu respectivo
ctivo suplente, referente ao
presente contrato, serão
rão indicados
i
pelo gestor da pasta através
vés de
d portaria assinada e
publicada no DOE.
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRA
ISTRATIVAS
Se a Adjud
djudicatária, dentro do prazo de 05 (cinco)) dias,
dia não assinar a Ata de
Registro de Preço, não
o ret
retirar a Nota de Empenho, recusar-se a entregar
ent
o objeto licitado,
deixar de entregar o objeto
bjeto, apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar
o retardamento da execuç
ecução do seu objeto, não mantiver a proposta,
osta, comportar-se de modo
inidôneo ou cometerr fraude
frau
fiscal, poderá ficar impedida de licit
licitar e contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Instrumento e demais cominações
comin
legais.
Pela inexec
execução total ou parcial da Ata de Registro
tro de Preços ou da Nota de
Empenho, que substituirá
irá o contrato neste certame, erro de execução
ução, mora no fornecimento
dos materiais, a contratante
tante aplicará, as seguintes sanções:
a) Advertên
vertência, por escrito, quanto a Contratada deixar
deixa de atender quaisquer
indicações aqui constantes
antes;
b) Multa
lta compensatória
co
/ indenizatória no percentual
tual de
d 5% (cinco por cento)
calculado sobre o valor Contratado;
Con
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c) Suspens
spensão temporária de participação de licitação
licitaç
e impedimento de
contratar com o poder Público
Púb
do Estado do Tocantins, pelo prazo de até
a 05 (cinco) anos;
d) Declara
claração de inidoneidade para licitar e contra
ontratar com Administração
Pública enquanto perdura
erdurarem os motivos determinantes da punição
puni
ou até que seja
promovida a reabilitação,
ção, na forma da Lei, perante a própria autoridade
aut
que aplicou a
penalidade;
Na hipótes
pótese de atraso no cumprimento de quaisque
isquer obrigações assumidas
pela Contratada, será aplic
licada multa moratória de 0,5% (zero vírgula
ula cinco
c
por cento) sobre o
valor do contrato ou instrumento
instru
equivalente, por dias de atraso,
so, limitada
lim
a 10 % (dez por
cento) do valor inadimplido
plido.
O valorr da multa aplicada, tanto compensatória quanto
quan moratória, deverá ser
recolhida em conta da Secretaria
Sec
da Educação, Juventude e Esporte
portes a ser indicada, dentro
do prazo de 05 (cinco)) dias úteis após a respectiva notificação.
Caso não seja
s
pago no subitem anterior, a multa será descontada
d
por ocasião
do pagamento posterior
ior a ser
s efetuado pela Contratante ou cobrada
ada judicialmente.
ju
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
SEXTA - DA LEGISLAÇÃO E CASOS
OS OMISSOS
OM
O presente
sente instrumento, inclusive os casos omissos,
sos, regulam-se
r
pela Lei de
Licitações e Contratos Administrativo
Adm
(Lei Federal nº 8.666/1993).
CLÁUSULA
SULA DÉCIMA
D
SÉTIMA - DO FORO
Fica eleito
leito o foro da Capital do Estado do Tocant
cantins - Vara da Fazenda
Pública, com renúncia
ia expressa
ex
a outros, por mais privilegiados
dos que
q
forem para dirimir
quaisquer questões fundada
dadas neste Contrato.
E por estarem
estare de acordo, lavrou-se o presente termo,
mo, em
e 03 (três) vias de igual
teor e forma, as quaiss foram
fora lidas e assinadas pelas partes CONTRATA
TRATANTES, na presença das
testemunhas abaixo.
Palmas, aos .......... de ....................................
.........
de 2016.
.................................................
......................................................................
PELO CONTRATANTE
.................................................
......................................................................
PELA CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
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ANEXO III
PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM QTD UND

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS*

VALOR
UNITÁRIO
UN

VALOR
TOTAL

1

20

Trenas Digitais (medidor laser de distâncias
profissional) com faixa de trabalho: 0,05 – 80 m;
profission
precisão de medição: ± 1,5 mm; tempo de medição
médio: Trenas
Tr
< 0,5 seg; tempo de medição máx.: 4
s; bateria:
bateria 1 bateria de lítio de 3,7 V (1250 mAh);
UND
dispositiv de desconexão automática: 5 min.;
dispositivo
comprime
comprimento:
111 mm; largura: 51 mm; altura: 30
mm; unidades
unid
de medida: m/cm/mm; número dos
valores da
d memória: 20 + 1; funções: medição de
inclinaçõe integrada; incluso: bolsa e carregador.
inclinações

2

20

Trena Metálica
M
manual 10 X 25 mm com alça e
UND Clipe Metálico
Met
para transporte

80,00

1.600,00

3

20

Trenas Longas
L
com fita de fibra de vidro de 50
metros de
d comprimento, acondicionada em estojo
plástico aberto, com ponta, empunhadura
emborrac
emborrachada
e em formato anatômico. O estojo na
cor laranja,
laran
a fita na cor amarela, com textos nas
cores
preto/vermelho.
As
divisões
em
UND milímetros/centímetros/metros
milímetro
e a contagem a partir
do zero. A largura da fita em mm/polegadas é de
13/1/2’’. O recolhimento em sistema articulado de
manivela aplicada ao tambor central. A trena deve
ser própria
próp
para trabalhos de levantamento
arquitetôn
arquitetônico,
agrimensura, topografia e perícia, e
estar de acordo
a
com a norma NBR 10124.

69,33

1.386,60

4

5

Paquíme 200mm 8x0,02mm Pr 202. O
Paquímetro
UND instrumen
instrumento é próprio para aferir espessura de
chapas, perfis
p
e armaduras em geral.

336,67

1.683,35

5

2

Am
Digital LCD 3-1/2 Dígitos
UND Alicate Amperímetro
Tensão AC/DC
A
Corrente AC 1000A - ET-3200

306,67

613,34

6

2

108,33

216,66

7
8

2
2

UND Alicate Universal
U
8" Isolado 1000V - VISE-GRIP
UND Chave Fenda
Fe
Teste 135mm
UND Chave Fenda
Fe
1/4x6" com Isolação 1000V

25,33
17,00

50,66
34,00

9

2

UND Chave Phillips
Ph
3/16x6" 160NR Isolação 1000V

11,00

22,00

10

2

661,33

1.322,66

11

2

UND Termôme
Termômetro Digital Mira Infravermelho - 30°C a
350°C – 59 Max
Luva Vaqueta
Vaq
Mista Punho Raspa 15CM - CA
UND
16475

33,00

66,00

1.527,33

30.546,60
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12

2

13

4

UND Capacete Branco C/ Supenção Simples 4P H700
Placa de segurança advertência de perigo "Não
UND
Opere"

VALOR TOTAL
TO
========

73,33

146,66

60,00

240,00
37.928,53

* Descrição conforme Espec
Especificações Técnicas Mínimas, do Termo de Re
Referência.
** Apresentar Marca e fordes de todos os itens junto com
m a proposta, passivo de
desclassificação na aceitaç
ceitação da proposta pela não apresentação.
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