
 

 

1 

 

EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

 

LICITAÇÃO COM COTA PRINCIPAL, COM ITENS COTA RESERVADA  

E ITENS EXCLUSIVOS ME/EPP 

 

A Prefeitura Municipal de Altinho torna público para conhecimento de todos os interessados que 

realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, tipo de disputa: aberta, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013 e da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 

neste Edital. 

 

Início de recebimento de proposta: dia 12/04/2022, às 09:00 horas. 

Recebimento das propostas até: dia 27/04/2022 às 09:00 horas. 

Início da sessão de disputa: 27/04/2022 às 09:30 horas. 

Referência de tempo: Horário de Brasília 

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

 

DADOS PARA CONTATO 

Pregoeiro: Alexandre Martins da Silva 

Fone: (81) 3739-1118 

E-mail: licitação@altinho.pe.gov.br 

Horário de expediente: das 08:00 às 13:00 horas 

Endereço: Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho-PE 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de preços para aquisição de materiais escolares para 

confecção de kits a serem distribuídos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

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

facultando-se aos licitantes a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 

1.3. O prazo para entrega do objeto desta licitação será de até 30 (trinta) dias, contado da solicitação 

pela Secretaria, através da Ordem de Fornecimento expedida pela mesma. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. As despesas para atender esta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 

Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 

Função: 12 – Educação 

Sub Função: 301 – Ensino Fundamental 
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Programa: 1214 – Reequipamento das Unidades Educacionais 

Ação: 1.66 – Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Escolares  

Despesa 339: 3.3.90.39.00 – Material de Consumo 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do sistema BNC – Bolsa 

Nacional de Compras, no sítio www.bnc.org.br. 

 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a 

este Pregão. 

 

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

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

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

3.4. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações e mensagens no sistema eletrônico, 

durante e após a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

3.5. Em caso de dificuldade ou dúvidas em relação ao credenciamento junto ao sistema operacional, 

as licitantes deverão entrar em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, através dos 

contados: (42) 3026-4550 (WhatsApp), ou através do e-mail: contato@bnc.org.br. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 

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

intransferível do representante credenciado, e, subsequente encaminhamento da proposta de preços e 

documentos de habilitação solicitados no Edital, e através do Banco Nacional de Preços, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido 

 

4.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

 

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

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

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

4.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 

 

4.5. No item 15 (cota principal – ampla participação) poderão participar os interessados que 
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atendam aos requisitos do edital. 

 

4.6. Para os demais itens (Cota Reservada e/ou Exclusiva ME/EPP), a participação é exclusiva a 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

4.7. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação de ambas as cotas 

deverá ocorrer pelo menor preço. 

 

4.8. Quando da execução do Contrato, será dada prioridade à aquisição do produto da cota reservada, 

ressalvado o caso em que ela for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido. 

 

4.9. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também poderão participar nos itens de Cota 

Principal. 

 

4.10. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

4.10.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
 

 4.10.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

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

 4.10.4. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

4.10.4.1. Tal vedação deve-se pelo fato de que o objeto não apresenta alta complexidade 

técnica que impossibilite a participação de empresas de forma individual, nem tampouco de 

grande vulto, não sendo necessária a junção de empresas para sua perfeita execução, 

ampliando sobremodo a competitividade do certame. 

 

4.10.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

4.11. A mera declaração da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou a efetiva 

utilização dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 123/2006 por licitante que não se 

enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a 

mesma à aplicação de penalidades previstas Lei. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

5.1. Os licitantes encaminharão, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta em papel 

timbrado devidamente assinada, com a descrição do objeto ofertado, marca ou fabricante e o 

preço unitário e total, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, 

então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação (proposta + habilitação).  

 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

 

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

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

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

julgamento da proposta. 

 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 

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

envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta de preços, mediante o preenchimento no sistema 

eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então se encerrará 

automaticamente a fase para recebimento de propostas. 

 

6.2. A proposta será elaborada eletronicamente com base nas condições definidas neste edital e 

deverá conter:  

 

 6.2.1. Valor unitário e total de cada item; 
 

 6.2.2. Marca ou fabricante; 
 

6.2.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência. 

 

6.3. Todas as especificações contidas na proposta vinculam a Contratada. 

 

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos produtos. 

 

6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

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

apresentação. 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES  
 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 

ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

7.3. Também será desclassificada a proposta preenchida via sistema que identifique o licitante. 

 

7.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

 

7.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

 

7.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

 

7.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item. 

 

7.10. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

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

registrado pelo sistema. 

 

7.12. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 

(um centavo). 

 

7.13. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 

7.14. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

 

7.15. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

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

encerrar-se-á automaticamente. 

 

7.17. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

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

registrado em primeiro lugar.  

 

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

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

  

7.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

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

  

7.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

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

 

7.22. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

 

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

 

7.24. Uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores 

da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 

o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015. 

 

7.25. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

 

7.26. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

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

 

7.27. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

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

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

 

7.28. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

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

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

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

 

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

licitantes. 

 

7.31. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e 

já apresentados.  

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

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

inexequível. 

 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 

8.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 

prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

 

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 

de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

 

8.4.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

 

8.4.1.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 
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8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

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

horário para a sua continuidade. 

 

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 

8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

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

 

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

licitantes. 

 

8.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

 

9. DA HABILITAÇÃO  
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:  
 

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

 

9.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 

9.1.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 
 

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

condição de participação. 

 

9.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

 

9.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

 

9.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 

for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.5. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens 

a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.6. Habilitação jurídica: 

  

9.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.6.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as 

eventuais alterações, ou se for o caso, a consolidação contratual, devidamente registrada; 

 

9.6.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 

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

autorização; 

 

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

consolidação respectiva; 

 

9.7. Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

9.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

 

9.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

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

 

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

 

9.7.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal comprovada através de Certidão de 

Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da 

licitante; 

 

9.7.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

 

9.7.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII – A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.7.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 

de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.8. Qualificação Econômico-Financeira. 

 

9.8.1. Certidão negativa de falência, de recuperação judicial e/ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à 

abertura desta sessão ou dentro do prazo de validade constante no documento, OU, no caso de 

empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em 

juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 

econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório.  

 

9.8.2. Caso a certidão referida no item anterior contiver ressalva expressa que não abrange 

os Processos Judiciais Eletrônicos – PJE, deverá a empresa licitante ainda comprovar sua 

qualificação econômico-financeiro através de outra(s) certidão(ões) abrangendo os 

processos judiciais eletrônicos do 1º e do 2º grau. 

 

9.9. Qualificação Técnica 

 

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

empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo 

o atestado conter, além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma 

de que a Comissão Permanente de Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com a 

empresa declarante. 

 

9.10. Das Declarações 

 

9.10.1. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Anexo III). 

 

9.10.2. Declaração de Cumprimento das condições de habilitação, assinada por sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador do licitante (Anexo IV). 

 

9.10.3. Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

(Anexo V). 

 

9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 

a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 

de justificativa. 
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9.12. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

 

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

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

 

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

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

 

9.15. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) 

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

 

10.2. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal. 

 

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

pagamento. 

 

10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

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

 

10.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10.6. Os preços unitários e global deverão ser expressos em moeda corrente nacional. 

 

10.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos. 

 

10.8. A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

 

10.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

11. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

 

11.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar terá o prazo de 05 (cinco) dias após 

ter sido declarado vencedor, para apresentação da amostra do material a ser fornecido, para 
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aprovação da Secretaria de Educação. 

 

11.2 A apresentação de amostras visa à obtenção de qualidade mínima dos produtos a serem 

adquiridos pela Administração. 

 

11.3. As amostras deverão ser apresentadas em suas embalagens originais de fabricação, conforme o 

caso, sem danificações dos produtos apresentados. A entrega das amostras deverá ser efetuada no 

seguinte endereço: Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho/PE. 

 

11.4. Quando da entrega, das amostras as mesmas sofrerão inspeção e analise para comprovação do 

atendimento das características especificadas no Termo de Referência. A inspeção e analise citada 

acima, será efetuada por uma Comissão designada pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

11.5. A Comissão de analise, poderá solicitar a licitante, caso haja necessidade, análise laboratorial 

das devidas amostras, para comprovação das especificações solicitadas conforme Termo de 

Referência; 

 

11.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 

pelo Pregoeiro, ou quando as características básicas e/ou qualidade dos produtos não corresponderem 

às exigências presentes neste Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada. 

 

11.7. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem aceitas, o Pregoeiro analisará 

a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 

verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

11.8. Após a análise e aprovação, a amostra será mantida em poder do fiscal do contrato, para análise 

e comprovação das especificações detalhadas, quando do recebimento final do produto contratado. 

 

12. DOS RECURSOS 
 

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

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

 

12.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

 

12.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

 

12.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

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

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

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

 

12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

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

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

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

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato/Ata de Registro de Preços, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da 

LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  
 

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

 

13.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

 

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

  

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

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

recursos apresentados. 

 

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

homologará o procedimento licitatório.  

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias, contados a 

partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade 

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

previstas neste Edital. 

 

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

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura ou aceite da 

Adjudicatária, mediante meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento.  
 

15.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
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15.3.  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 

15.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa, implica no 

reconhecimento de que: 

 

15.4.1 A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

15.4.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 

15.4.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 

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

da mesma Lei. 

 

15.5. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 meses.  
 

15.6. Na assinatura da Ata de Registro de Preços será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato ou da ata de registro de preços. 

 

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 

no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a 

ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a 

proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços. 

 

16. DO REAJUSTAMENTO 

 

16.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços serão fixos e irreajustáveis exceto 

nas hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

17.1 - O objeto desta licitação será recebido: 

 

17.1.1 - Provisoriamente, por servidor indicado pelo Município de Altinho para efeito de 

posterior verificação de conformidade dos produtos com as especificações exigidas no Anexo I 

deste Edital; 

 

17.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após 

a conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade dos itens e da conformidade 

dos produtos entregues, de acordo com a proposta apresentada. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
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19. DO PAGAMENTO 

  

19.1. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do objeto 

deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos 

requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura. 

19.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

19.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 

20.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 

8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  

 

20.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 

do produto não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 

por cento) do valor do produto ou serviço; 

 

20.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 

prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 

 

20.1.3. Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a 

contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 

produto recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido; 

 

20.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no serviço 

prestado, entendendo-se como recusa a substituição do produto ou a prestação do serviço não 

efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 

produto ou serviço rejeitado; 

 

20.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 

incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

 

20.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

 

20.3. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 

a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 

outra forma prevista em lei.  
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20.4. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá 

cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste 

Edital.  

 

20.5. Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 

prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 

conformidade com as hipóteses a seguir: 

 

20.5.1. Não celebrar o Contrato; 

20.5.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 

exigida para o certame; 

20.5.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

20.5.4. Não mantiver a proposta; 

20.5.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

20.5.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitação@altinho.pe.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Rua Dr. Nestor 

Varejão, 51, Centro, Altinho-PE. 

 

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

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

impugnação. 

 

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

 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos. 

 

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

 

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

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

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

participantes e a administração. 
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22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. A Prefeitura Municipal de Altinho poderá revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por 

razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, 

de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e fundamentado. A Prefeitura 

Municipal de Altinho poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 

propostas ou para sua abertura. 

 

22.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação do 

licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão do contrato ou do 

pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

22.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. Os 

licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 

determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. 

 

22.4. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 

 

22.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 

a segurança da contratação. 

 

22.6. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro. 

 

21.7. A participação do(a) licitante neste Pregão implica em aceitação de todos os termos deste 

Edital. 

 

22.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação 

do Pregoeiro em contrário. 

 

22.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e, dependendo do caso, pela autoridade 

competente, nos termos da legislação pertinente, Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou 

divergência oriunda do presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Altinho/PE. 

 

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

 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços da Prefeitura Municipal; 

ANEXO III – Modelo de declaração de cumprimento do disposto no Inc. XXXIII do Art. 7º da C.F; 
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ANEXO IV – Modelo de declaração de Cumprimento das condições de habilitação, assinada por 

sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante. 

ANEXO V – Modelo de declaração de enquadramento como Microempresa ou EPP. 

 

Altinho - PE, 11 de abril de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

Alexandre Martins da Silva 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de preços para aquisição de materiais escolares para 

confecção de kits a serem distribuídos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme 

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e especificações abaixo: 

 

Item Especificações Und Qtd Valor Unit Total 

1 

CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS - 

Caderno brochura, com linhas, capa dura, na cor 

verde, formato: 200mm x 275mm, 96 folhas, 

costurado.  

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 3000 R$    8,37   R$  25.110,00  

2 

CADERNO UNIVERSITÁRIO 200 FLS - Caderno 

universitário, capa dura, formato: 200mm x 275mm, 

10 matérias, 200 folhas. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 2000  R$  13,03   R$  26.060,00  

3 

LÁPIS GRAFITE N° 2 – Lápis grafite n° 2, corpo em 

madeira, marca do fabricante impressa, formato 

cilíndrico. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 12500  R$    0,54   R$    6.750,00  

4 

APONTADOR DE LÁPIS - Apontador lápis 

material: Plástico, lâmina de aço inoxidável, 

quantidade furos: 1, com depósito. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 5000  R$    1,40   R$    7.000,00  

5 

BORRACHA ESCOLAR N° 40 - Borracha escolar 

branca, em formato retangular, n° 40, unidades. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 10500  R$    0,72   R$    7.560,00  

6 

LÁPIS DE COR GRANDE - Lápis de cor, de 

madeira, comprimento aproximado de 17,5 cm. Caixa 

com 12 cores diversas, com dados de identificação do 

produto e marca do fabricante 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 2500  R$  10,92   R$  27.300,00  

7 

MASSA DE MODELAR - Massa de modelar 

colorida atoxica, em forma cilindrica. embalagem: 

caixa com 12 unidades, 180g, com dados de 

identificação do produto, marca e data de fabricação 

e prazo de validade 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 500  R$    7,34   R$    3.670,00  

8 

CANETA HIDROGRÁFICA - Ponta media, carga 

não tôxica, corpo material plástico, embalagem com 

12 unidades em cores variadas, adicionada o prazo de 

validade. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 2000  R$  10,31   R$  20.620,00  

9 RÉGUA 30 CM - Em plástico, medindo 30 cm, com UND 2000  R$    2,06   R$    4.120,00  



 

 

20 

 

escala milimétrica em baixo relevo, transparente. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

10 

COLA BRANCA 90 G - Cola branca de uso escolar, 

atóxica, lavável, acondicionada em frasco plástico 

flexível com bico dosador. Embalagem plástica 90 g. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 2000  R$    2,63   R$    5.260,00  

11 

CANETA ESFEROGRÁFICA - Corpo em resina 

termoplástica, ponta em latão, com espessura de 1.0 

mm, tinta azul, preta ou vermelha, tampa ventilada. 

Cores azul, vermelho ou preta 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 8000  R$    1,57   R$  12.560,00  

12 

SQUEEZE – Squeeze fabricado em polietileno de 

baixa densidade com capacidade para 500ml, tampa 

de rosca com encaixe preciso e rápido, bico retrátil 

com vedação perfeita, cor branca. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 2500  R$    4,27   R$  10.675,00  

13 

ESTOJO ESCOLAR – Estojo escolar medindo 20 cm 

x 8 cm x 7 cm em PVC ou poliéster, com estrutura de 

viés em PVC para dar formato ao estojo na cor verde 

musgo, fechamento com zíper. Alça lateral para 

facilitar a abertura com 2 cm de largura. Acabamento 

interno para não machucar a mão do aluno. 

Gramatura mínima de 420 g/m². 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 2500  R$  10,30   R$  25.750,00  

14 

MOCHILA ESCOLAR MÉDIA – Mochila escolar 

confeccionada em poliéster número 600, medindo 

aproximadamente 34 x 27 x 12 cm, na cor 

predominante verde musgo , com um bolso frontal 

em plástico e acabamento em elástico chato e mais 

abertura principal com zíper preto número 6, dois 

bolsos laterais em tela com acabamento em elástico 

chato de 20 mm, com duas alças reforçadas, 

acolchoadas e reguláveis para costas, medindo 

aproximadamente 5 cm de espessura, na cor verde 

musgo. Na parte inferior frontal do bolso, logo marca 

da Prefeitura e o brasão da prefeitura em 

tranfersublimático. conforme imagem abaixo. 

COTA EXCLUSIVA ME /EPP 

UND 500  R$  40,37   R$  20.185,00  

15 

MOCHILA ESCOLAR GRANDE (COTA 

PRINCIPAL) – Mochila escolar confeccionada em 

poliéster número 600, medindo aproximadamente 45 

x 36 x 18cm, na cor predominante verde musgo , com 

um bolso frontal em plástico e acabamento em 

elástico chato e mais abertura principal com zíper 

preto número 6, dois bolsos laterais em tela com 

acabamento em elástico chato de 20 mm, com duas 

alças reforçadas, acolchoadas e reguláveis para 

costas, medindo aproximadamente 5 cm de espessura, 

na cor verde musgo. Na parte inferior frontal do 

bolso, logo marca da Prefeitura e o brasão da 

UND 1500  R$  59,59   R$  89.385,00  
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prefeitura em tranfersublimático. conforme imagem 

abaixo.  

COTA PRINCIPAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

16 

MOCHILA ESCOLAR GRANDE (COTA 

RESERVADA) – Mochila escolar confeccionada em 

poliéster número 600, medindo aproximadamente 45 

x 36 x 18cm, na cor predominante verde musgo , com 

um bolso frontal em plástico e acabamento em 

elástico chato e mais abertura principal com zíper 

preto número 6, dois bolsos laterais em tela com 

acabamento em elástico chato de 20 mm, com duas 

alças reforçadas, acolchoadas e reguláveis para 

costas, medindo aproximadamente 5 cm de espessura, 

na cor verde musgo. Na parte inferior frontal do 

bolso, logo marca da Prefeitura e o brasão da 

prefeitura em tranfersublimático. conforme imagem 

abaixo. 

COTA RESERVADA ME/EPP 

UND 500  R$  59,59   R$  29.795,00  

VALOR TOTAL R$ 321.800,00 

 

1.2 – Os valores unitários referenciais dos itens foram obtidos através de pesquisas de preços, de 

acordo com a Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020 e suas alterações, aplicando-se a  

média aritmética dos orçamentos colhidos para representar o preço de mercado praticado. 

 

1.2.1 – Cabe ressaltar que tais valores unitários referenciais (máximos) servem como limite às 

licitantes para a formulação das propostas. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

2.1. A aquisição destes materiais para doação aos alunos matriculados nas escolas municipais durante 

o ano de 2022, como objetivo de incentivar os alunos nos estudos e assim melhorar a qualidade de 

ensino no nosso município. 

 

3. LAYOUT DO ESTOJO E MOCHILA ESCOLAR 
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4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

 

4.1. O prazo de entrega dos produtos será de até 30 (trinta) dias, contados da emissão da ordem de 

fornecimento. 
 

4.2. A Contratada ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser rejeitado(s) por não 

atender à(s) especificação(ões) e/ou apresentar(em) defeito(s) de fabricação, sem que isto acarrete 

qualquer ônus à Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. 

O prazo para entrega do novo produto será de até 10 (dez) dias, contado do recebimento da 

solicitação de troca. 

 

4.3. Os produtos serão recebidos: 
 

4.3.1 - Provisoriamente, por servidor indicado pela Prefeitura Municipal de Altinho para efeito 

de posterior verificação de conformidade dos produtos com as especificações exigidas neste 

Termo de Referência; 

 

4.3.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade dos itens e da conformidade 

dos produtos entregues, de acordo com a proposta apresentada. 

 

4.3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 
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5.1.1. Receber os produtos no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

5.1.2. Verificar minuciosamente, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas nos produtos fornecidos, para que sejam substituídos; 

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

5.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução 

do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a marca e valor. 

6.1.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, os produtos que 

não atendam as especificações e/ou apresentem defeitos de fabricação; 

6.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

6.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Durante a vigência da contratação, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 

previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 

a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
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8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração 

ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. A Prefeitura Municipal efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do objeto 

deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega dos produtos 

requisitados e da respectiva nota fiscal/fatura. 

 

9.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação 

acumulada do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). 

 

9.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

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

 

10. DO REAJUSTE 

 

10.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços serão fixos e irreajustáveis exceto 

nas hipóteses previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 

8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  

 

11.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 

do produto não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 

por cento) do valor do produto ou serviço; 

 

11.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 

prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 

 

11.1.3. Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a 

contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 

produto recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido; 
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11.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no serviço 

prestado, entendendo-se como recusa a substituição do produto ou a prestação do serviço não 

efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 

produto ou serviço rejeitado; 

 

11.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 

incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

 

11.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

 

11.3. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 

a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 

outra forma prevista em lei.  

 

11.4. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá 

cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste 

Edital.  

 

11.5. Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 

prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 

conformidade com as hipóteses a seguir: 

 

11.5.1. Não celebrar o Contrato; 

11.5.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 

exigida para o certame; 

 11.5.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 11.5.4. Não mantiver a proposta; 

 11.5.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

 11.5.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

12. ESTIMATIVA DE PREÇOS 

11.1. O custo estimado da contratação é de R$ 321.800,00 (trezentos e vinte e um mil e oitocentos 

reais). 

 

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

12.1. As despesas para esta licitação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 

Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 

Função: 12 – Educação 
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Sub Função: 301 – Ensino Fundamental 

Programa: 1214 – Reequipamento das Unidades Educacionais 

Ação: 1.66 – Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Escolares  

Despesa 339: 3.3.90.39.00 – Material de Consumo 

 

13. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA 

 

13.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar terá o prazo de 05 (cinco) dias após 

ter sido declarado vencedor, para apresentação da amostra do material a ser fornecido, para 

aprovação da Secretaria de Educação. 

 

13.2 A apresentação de amostras visa à obtenção de qualidade mínima dos produtos a serem 

adquiridos pela Administração. 

 

13.3. As amostras deverão ser apresentadas em suas embalagens originais de fabricação, conforme o 

caso, sem danificações dos produtos apresentados. A entrega das amostras deverá ser efetuada no 

seguinte endereço: Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho/PE. 

 

13.4. Quando da entrega, das amostras as mesmas sofrerão inspeção e analise para comprovação do 

atendimento das características especificadas neste Termo de Referência. A inspeção e analise citada 

acima, será efetuada por uma Comissão designada pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

13.5. A Comissão de analise, poderá solicitar a licitante, caso haja necessidade, análise laboratorial 

das devidas amostras, para comprovação das especificações solicitadas conforme Termo de 

Referência; 

 

13.6. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 

pelo Pregoeiro, ou quando as características básicas e/ou qualidade dos produtos não corresponderem 

às exigências presentes neste Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada. 

 

13.7. Se as amostras apresentadas pelo primeiro classificado não forem aceitas, o Pregoeiro analisará 

a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a 

verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

13.8. Após a análise e aprovação, a amostra será mantida em poder do fiscal do contrato, para análise 

e comprovação das especificações detalhadas, quando do recebimento final do produto contratado. 
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ANEXO II  

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ARP Nº _____/2022 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2022 – REGISTRO DE PREÇOS 

 

Aos ____ dias do mês de ________ do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE ALTINHO, pessoa jurídica 

de Direito Público, inscrita no CNPJ n° 10.091.502/0001-29, com sede na Rua Dr. Nestor Varejão, 

n° 51, Centro, Altinho-PE, doravante denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, neste 

ato representado pelo seu prefeito, o Sr. Orlando José da Silva, brasileiro, casado, capaz, residente 

neste Município, portador do RG nº. 5.928.306 SSP/PE, inscrito no CPF sob o n.º 775.201.134-68 e 

de outro lado a empresa XXXXXXXXX, com sede à __________, n°____, Bairro _______ na 

cidade de _________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, doravante aqui denominada apenas 

LICITANTE, neste ato representada pelo (a) Sr.(a)___________ (*dados pessoais) firmam a 

presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas, nos termo da Lei n° 8.666/1993, Lei n° 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013, Decreto 

nº 10.024/2019 e do Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2022 – Processo Licitatório nº 007/2022, 

independentemente de transcrição, bem como das cláusulas seguintes: 

 

1.0 - DO OBJETO 
 

1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para aquisição de materiais escolares para 

confecção de kits a serem distribuídos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, conforme 

especificações constantes no Anexo Único desta Ata, e na proposta vencedora da licitação em 

epígrafe, integrando o presente instrumento independentemente de transcrição. 

 

2.0 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 

2.1 – O objeto será fornecido mediante execução indireta, sob a forma de preço unitário, nos termos 

da Lei n° 8.666/1993. 

 

3.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES 
 

3.1 – Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos mediante o envio da nota de 

empenho, a ser repassada via e-mail ou retirada pessoalmente pelo fornecedor; 

 a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor equivalerá a uma ordem de fornecimento; 

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento; 

c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata; 

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados 

permanecem compatíveis com os praticados no mercado. 

 

3.1.1 - Esta Ata não obriga o Município de Altinho a firmar contratação com os fornecedores 

cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o 

fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada 
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preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições. 

 

3.2 – Constituem obrigações da CONTRATADA: 
 

a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contado da convocação;  

b) Realizar o fornecimento conforme especificações e preços registrados; 

c) Entregar os produtos solicitados no endereços indicados pela Contratante; 

d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 

assumidas. 

 

4.0 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1 – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses. 

 

5.0 - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 

5.1 – Os preços registrados, a especificação e quantitativos, são os constantes no ANEXO ÚNICO 

desta Ata. 
 

5.2 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações 

com os fornecedores. 
 

5.3 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado, O Município de Altinho deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a 

redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. 
 

5.4 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar 

requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o 

Município de Altinho poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 

penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 

comunicação anteceder o pedido de fornecimento. 
 

5.5 - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados 

no mercado – equação econômico-financeira. 

 

6.0 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

6.1 – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno 

direito, conforme a seguir: 

 

I) Por iniciativa da Administração: 

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste 

Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 

8.666/1993; 

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado. 
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II) Por iniciativa do fornecedor: 

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os 

requisitos desta Ata de Registro de Preços; 

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e 

XVI, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por 

correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da 

presente Ata. 

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Pernambuco, 

considerando-se cancelado o preço registrado. 

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 

não ser aceita pelo Município de Altinho, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das 

penalidades previstas nesta Ata. 

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 

fornecedor relativas ao respectivo registro. 

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, O Município  de 

Altinho poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, 

até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida. 

 

7.0 – DO RECEBIMENTO 
 

7.1 - O objeto contratado será recebido da seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, no ato da entrega, por servidor indicado pelo Município de Altinho, que 

procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer 

impropriedade explícita, será atestado esse recebimento; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

conferência, verificação das especificações, qualidade, quantidade e da conformidade dos produtos 

entregues, de acordo com a proposta apresentada e a nota de empenho. 

 

7.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades: administrativa, civil e 

penal do fornecedor. 

7.3 – Os produtos devem ser entregues em perfeito estado e com plena condições de uso. 

 

8.0 - DO PAGAMENTO 
 

8.1 – O Município de Altinho efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento/serviços 

objeto deste Edital em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da entrada das mesmas na 

Tesouraria. 

 

8.2 – O pagamento das faturas só será efetuado, mediante comprovação de que o fornecimento/ 

serviços foram prestados, com o devido ATESTO do servidor responsável pela fiscalização do 

contrato. 
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9.0 - DAS SANÇÕES 
 

9.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 

8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:  

 

9.1.1. Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor 

do produto não entregue ou do serviço não prestado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 

por cento) do valor do produto ou serviço; 

 

9.1.2. Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do 

prazo estipulado: 10% (dez por cento) do valor do produto ou serviço; 

 

9.1.3. Pela demora em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas do serviço prestado, a 

contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do 

produto recusado ou do valor do serviço, por dia decorrido; 

 

9.1.4. Pela recusa da Contratada em substituir o produto rejeitado ou corrigir falhas no serviço 

prestado, entendendo-se como recusa a substituição do produto ou a prestação do serviço não 

efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 

produto ou serviço rejeitado; 

 

9.1.5. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos 

incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento. 

 

9.2. As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e 

danos cabíveis. 

 

9.3. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas 

a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer 

outra forma prevista em lei.  

 

9.4. A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar 

a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.  

 

9.5. Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital, no Contrato e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou 

prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em 

conformidade com as hipóteses a seguir: 

 

9.5.1. Não celebrar o Contrato; 

9.5.2. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima 

exigida para o certame; 

 9.5.3. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 9.5.4. Não mantiver a proposta; 

 9.5.5. Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
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 9.5.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

10.0 - DA RESCISÃO 
 

10.1 - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do 

fornecedor, assegurará ao Município de Altinho o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com 

prova de recebimento. 

 

10.2 - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, 

constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços: 

 

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia 

comunicação ao Município de Altinho 

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo 

representante do Município de Altinho 

 

10.3 - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida 

a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que 

o fornecedor mantenha as condições de habilitação. 

 

10.4 – O Município de Altinho é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do 

artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos 

primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80. 

 

11.0 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

11.1 - 2.1. As despesas para atender a esta licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Unidade Gestora: 1 – Prefeitura Municipal de Altinho 

Órgão Orçamentário: 30000 – SEDUTEC – Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Unidade Orçamentária: 30100 – SEDUTEC 

Função: 12 – Educação 

Sub Função: 301 – Ensino Fundamental 

Programa: 1214 – Reequipamento das Unidades Educacionais 

Ação: 1.66 – Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Escolares  

Despesa 339: 3.3.90.39.00 – Material de Consumo 

 

12.0 - DO FORO 

 

12.1. O foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes desta ata de registro de preços é 

o da Comarca de Altinho/PE.  

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam a presente Ata de Registro de Preços, 

por si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito. 
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Altinho/PE, _____ de ______________ de 2022. 

 

 

 

  MUNICÍPIO DE ALTINHO 

Orlando José da Silva 

CONTRATANTE 

EMPRESA __________________ 

Representante .......................... 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

_________________________________          ___________________________________  

CPF/MF:                                 CPF/MF:  
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ANEXO ÚNICO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _____/2022 

 

 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº. _____/2022, celebrada entre o 

MUNICÍPIO DE ALTINHO e a empresa Xxxxxxxxxxx, cujos preços estão a seguir registrados, 

em face da realização do Pregão Eletrônico nº. 006/2022 – Processo Licitatório nº. 007/2022. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QTD 
 VALOR 

UNIT  

 VALOR 

TOTAL  

1      

2      

3      

4      

...      

15      
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO 

INC. XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 

 

 

 

 

A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) ______, portador (a) da  Carteira de Identidade nº _____e do 

CPF nº_____,  DECLARA,  para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (         ). 

 

 

 

Local, ......... de ................................ de 2022 

 

 

 
_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 
 

 

 

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do 

artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital. 

 

 

 

Local, .....................de .....................de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EEMPRESA DE PEQUENO PORTE  

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINHO - PE 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 006/2022 
 

 

 

A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ______________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº _____________ e do CPF nº ________________, 

DECLARA que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMEMTAR Nº 123, de 

14/12/2006. 

 

 

Local, .....................de .....................de 2022. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

(identificação/nome/carimbo/etc) 

 

 


