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CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
PROCESSO ATRAVÉS DE MEMORANDO N. º 331/2022 1DOC
Pregão Eletrônico n. º 04/2022.
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SETOR

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TIPO

MENOR PREÇO por ITEM

BASE LEGAL

Este procedimento licitatório obedecerá regiamente a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, e regulamentado, em sua forma eletrônica, neste Poder Legislativo, pelo Ato nº 13
de 23 de agosto de 2021, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, ainda, pela Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar nº: 155 de 27 de
outubro de 2016, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, e regulamentado neste Poder Legislativo através do Ato nº 02 de 31 de
janeiro de 2022, observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas
legais, bem como pelas condições e exigências contida neste Edital e seus anexos.

OBJETO:

Registro De Preços Para Eventual Aquisição De Cadeiras Fixa Com Prancheta E Porta Livro
(Cadeiras Escolares), Para Atender As Necessidades Da Escola Do Legislativo Da
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU.
DIA

HORÁRIO

PROPOSTA

29/04/2022

08hrs59min

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS

29/04/2022

09hrs00min

DATA LIMITE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO E

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
- Divisão de Licitações e Contratos – CPL/ CMA
- www.aracaju.se.leg.br
- www.licitanet.com.br
- cpl@aracaju.se.leg.br
- Endereço: Rua Itabaiana, 174 – Centro – Aracaju/SE - CEP. 49010-170 – Comissão Permanente de Licitação.
LOCAL: www.licitanet.com.br
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MINUTA DO EDITAL

PROCESSO ATRAVÉS DE MEMORANDO N. º 331/2022 1DOC
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N. º 04/2022.

ATENÇÃO
O Acórdão TCU nº 754/2015 – Plenário determinou aos órgãos da Administração Pública que: “(...)
autuem processo administrativo com vistas à apenação das empresas que praticarem,
injustificadamente, ato ilegal tipificado no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e alertem-nos de que tal
dispositivo tem caráter abrangente e abarca condutas relacionadas não apenas à contratação em si,
mas também ao procedimento licitatório e à execução da avença (...)”.
EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO ACIMA, ALERTA-SE PARA QUE O
LICITANTE ANALISE DETALHADAMENTE O EDITAL E SEUS ANEXOS, A FIM DE
POSSIBILITAR A FORMULAÇÃO ADEQUADA DE SUA PROPOSTA E LANCE,
TORNANDO-OS PASSÍVEIS DE CUMPRIMENTO.
A prática injustificada pelo licitante das condutas descritas no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002,
sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, apuradas em regular processo administrativo,
assegurados o contraditório e a ampla defesa.

1.0 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 – A Câmara Municipal de Aracaju por intermédio de sua Pregoeira a Srª Diviane Cunha Freitas
Siqueira e sua Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n.º 12 de 18 de janeiro de 2022, tornam
público, para conhecimento dos interessados, que na data, horário e local já indicados anteriormente,
realizar-se-á licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

1.1.1 - O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO por ITEM observadas as
exigências contidas neste edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
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1.2 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão
conduzidos por servidora da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, denominada Pregoeira,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos pela página eletrônica do
Portal de Compras da Licitanet, no site www.licitanet.com.br.

2.0 - DO OBJETO:
2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de
cadeiras fixa com prancheta e porta livro (cadeiras escolares), para atender as necessidades da Escola
do legislativo da CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, de acordo com especificações descritas
no termo de referência que fará parte integrante do presente Edital.

3.0 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
3.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento da Câmara Municipal de Aracaju para os exercícios alcançados pelo
prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo da unidade orçamentária contratante, cujos
programas de trabalho e elementos de despesas específicos constarão na respectiva Ordem de
Fornecimento.

4.0 - FORMALIZAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS:
4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico,
realizado exclusivamente na forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/
4.2 - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
4.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas através do sistema eletrônico e
vincularão os participantes e a administração.
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5.0 – DA IMPUGNAÇÃO:
5.1 - Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, até 03
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, realizado exclusivamente na
forma eletrônica através do site www.licitanet.com.br/
5.2 - A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da
impugnação.
5.3 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
5.4 - Acolhida a impugnação contra os termos do edital, será definida e publicada nova data para
realização do certame.

6.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
6.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos.
6.2. A licitação será destinada EXCLUSIVAMENTE às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, em cumprimento ao disposto no inciso I Art. 48 da Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, conforme arts. 42 a 49 da referida Lei
e Cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2007.

6.3. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo
licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
6.3.1 - estejam constituídos sob a forma de consórcio;
6.3.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar
e de contratar, impostas pelo Município de Aracaju;
6.3.3 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
6.3.4 - estejam sob falência, dissolução ou liquidação;
6.3.5 - isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico,
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
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mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis
técnicos ou subcontratados;
6.3.6 - sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
6.3.7 - não estejam enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nas
condições estabelecidas Lei Complementar 123/2006.

7.0 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
7.1 - O certame será conduzido pelo (a) Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
7.1.1 - conduzir a sessão pública;
7.1.2 - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital
e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
desses documentos;
7.1.3 -

verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no

edital;
7.1.4 - coordenar a sessão pública e o envio de lances;
7.1.5 - verificar e julgar as condições de habilitação;
7.1.6 - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de
habilitação e sua validade jurídica;
7.1.7 - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
7.1.8 - indicar o vencedor do certame;
7.1.9 - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
7.1.10 - conduzir os trabalhos da equipe de apoio;
7.1.11 - solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou
da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.
7.1.12 -

encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a

sua homologação.

8.0 - CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA DE LICITAÇÕES:
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8.1. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema “PREGÃO
ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/;

8.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico;

8.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes ao Pregão na forma eletrônica;

8.4. 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, excluídos 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.

8.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à Câmara Municipal de
Aracaju ou a LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização
das transações inerentes ao pregão eletrônico.

9.0 - PARTICIPAÇÃO:
9.1. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo
objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e
da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente
credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/;
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9.2. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite estabelecido.

9.3. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo;

9.4. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a Câmara Municipal de Aracaju, em nenhuma
hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que
forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão;

9.5. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início
da sessão pública via internet;

9.6. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/;

9.7. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e
exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico;

9.8. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou a
Câmara Municipal de Aracaju, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;
9.8.1. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para
imediato bloqueio de acesso;

9.9. A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha privativa do
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licitante.

9.10. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser apresentados no idioma
oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país;

9.11. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando apresentados
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país;
9.12. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos no Edital;

9.13. Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração
dos itens constantes da proposta de preços;

9.14. Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e assumir a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

9.15. O contratado deverá manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as mesmas
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.16. Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº
123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos
demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos
adequados;

10.0 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS :
10.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/),
concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a
“DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OFERTADO”, incluindo QUANTIDADE, PREÇO
e a DESCRIÇÃO (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão
Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então,
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encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;

10.2.

As

propostas

cadastradas

no

Sistema

NÃO

DEVEM

CONTER

NENHUMA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da impessoalidade
e preservar o sigilo das propostas.

10.3. Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será DESCLASSIFICADA
pelo pregoeiro;
10.4. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos
em sessão pública;

10.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de
discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações
constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;

10.6. Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os custos que o
compõem o fornecimento e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto desta licitação;

10.7. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;

10.8. 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 n. º 123, de 2006, sob pena de inabilitação;

10.9. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

10.10. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
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apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta;

10.11. 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;
10.12. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem
como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.

11.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

11.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
a) Valor unitário e o valor global da contratação;
b) Marca, modelo, referência do mobiliário ofertado;
c) Especificação do Mobiliário;

11.1.1. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso;
11.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;
11.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
empenho;
11.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob a
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
11.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
10
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apresentação;

12.0.

DA

ABERTURA

DA

SESSÃO,

CLASSIFICAÇÃO

DAS

PROPOSTAS

E

FORMULAÇÃO DE LANCES:
12.1. No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as
propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações e condições detalhadas neste Edital;
12.2. O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta
ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO” do
sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo,
ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que
não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;
12.3. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente
inexequível,

o

pregoeiro

obrigatoriamente

justificará,

por

meio

do

sistema,

e

então

DESCLASSIFICARÁ;
12.4. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível,
caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;
12.5. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem
desclassificadas do certame pelo pregoeiro;
12.6. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site
https://licitanet.com.br/, conforme Edital;
12.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital;
12.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
12.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta será de
1,00 (um real);
12.10. 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;
12.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
11
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prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois)
minutos do período de duração da sessão pública;
12.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois)
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;
12.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente;
12.14. 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;
12.15. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES TOTAIS
com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA.
12.16. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá
convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos
valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;
12.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar;
12.18. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação
do detentor do lance;
12.19. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente
sobre o valor cotado para o respectivo lote, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser
confirmado ou reformulado pelo proponente;
12.20. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o
sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do lote;
12.21. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos
lances;
12.22. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos
atos realizados;
12
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12.23. 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 (24) vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação no site https://licitanet.com.br/;
12.24. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública
do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
12.26. Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances;
12.27. 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;
12.28. 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;
12.29. 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;
12.30. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, convocação será em favor da
proposta originalmente vencedora do certame;
12.31. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
a) Produzidos no País;
b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c)Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93);
d)Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação;
13
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12.32. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
12.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
12.34. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
12.35. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá
ocorrer pelo menor preço.
12.36. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 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.

13.0. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
13.1. 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 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme
disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019;

13.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

13.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimo s, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
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13.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

13.5. 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;
13.6. 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.

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

13.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham
as características do mobiliário ofertado, podendo ser o descritivo técnico da marca e modelo
apresentado, declarações de fabricante e licitante quanto ao atendimento das disposições listadas no
Termo de Referência, comprovações de garantia, assistência técnica, informações da Referência do
mobiliário, além de outras informações pertinentes, 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;

13.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
13.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade;

13.11. 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;
15
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13.12. 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;

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

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

13.15. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

13.16. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, facultado o modelo
disponível no Anexo II deste Edital, e deverá:
a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal;
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento;
c) Apresentar Catálogo do respectivo item, com identificação de marca, Linha/modelo;
d) Apresentar Declaração de Garantia, emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para
este processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, de no mínimo 03
(três) anos contra eventuais defeitos de fabricação (Caso licitante seja também o fabricante);
Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaração de autorização de
comercialização dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliário, específica para este
processo licitatório, assinada por responsável devidamente acreditado, garantindo também por
no mínimo 03 (três) anos o mobiliário contra eventuais defeitos de fabricação.
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13.17. Na Proposta de Preços, inserida no sistema, na fase do certame, deverão estar incluídos todos
os insumos que o compõem, como despesas com entrega e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto desta licitação.

13.18. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da contratação e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso;

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

13.20. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);

13.21. 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;

13.22. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação;
13.23. 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;

14.0 - DA HABILITAÇÃO:
14.1 – Para Habilitação Jurídica:
14.1.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual;
14.1.2 – Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no órgão
competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos comprobatórios da eleição dos atuais administrado
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14.1.3 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir;
14.2 – Para Qualificação Econômico-Financeira:
14.2.1 – Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
havendo possibilidade de emissão via internet.
14.2.2 – De acordo entendimento do TCU (Acórdão nº 8.271/2011-2ª Câmara, Dou de 04/10/2011) e
da 1ª Turma do STJ (AResp 309.867), é possível a participação de empresas em recuperação judicial,
desde que amparadas com certidão emitida pela instância judicial competente, que certifique que a
interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório nos termos
da Lei nº. 8666/1993;
14.2.3 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2020)
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis deverão estar assinados por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, e registrado na Junta Comercial.
14.2.4 – A boa situação financeira da empresa Licitante será comprovada mediante a análise das
demonstrações financeiras do item anterior em função do Índice de Liquidez Geral – ILG igual ou
maior que 1,00, conforme fórmula abaixo:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
ILG =
Passivo Circulante + Passivo não Circulante
14.2.5 – Deverá estar expresso no balanço da licitante o cálculo do ILG conforme fórmula acima ou
em folha à parte, carimbada e assinada pelo contador da empresa;
14.2.6 – Em se tratando de empresas constituídas no mesmo exercício em que se dará o certame em
tela, deverão, para fins de comprovação da sua situação econômico-financeira, apresentar o seu
balanço de abertura devidamente registrado na Junta Comercial e assinado por contabilista
registrado.
18
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14.2.7 – O Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, no caso de pessoas
jurídicas que utilizam a escrituração contábil digital (ECD) através do SPED CONTÁBIL (Sistema
Público de Escrituração Digital Contábil), devem ser apresentados através das demonstrações
impressas a partir do SPED, acompanhadas do recibo de entrega do livro digital junto à Receita
Federal.
14.3 – Para Regularidade Fiscal e Trabalhista:
14.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ), conforme o caso (art. 29, I da Lei nº. 8.666/93);
14.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual (art. 29, II da Lei nº. 8.666/93);
14.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal (art. 29, III da Lei
nº. 8.666/93):
14.3.3.1. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal, mediante a
apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa
da União e INSS (contribuições sociais), expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ou
pela Secretaria da Receita Federal; Estadual, mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Estaduais, emitida pela Fazenda Estadual do respectivo do domicílio ou sede do licitante; e
Municipal, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Municipais, emitida pela
Fazenda Municipal do respectivo do domicílio ou sede do licitante;
14.3.4. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF (art. 29, IV da Lei nº. 8.666/93);
14.3.5. 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.” (NR).
14.3.6 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar os documentos elencados
no subitem 14.3.3, 14.3.4 e 14.3.5 deste Edital, mesmo que contenham alguma restrição, de acordo
com o art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores;
14.3.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto em lei implicará decadência do
direito à(s) contratação(ões), sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo
facultado à Administração convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
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celebrar(em) a(s) contratação(ões), ou revogar a licitação, consoante estabelecido no art. 43, §2º da
Lei Complementar nº. 123/2006.
14.4 - Declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº
8.666/93, podendo ser utilizado a declaração gerada pelo sistema licitanet.
14.5 – Para Qualificação Técnica:
14.5.1. – A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestados fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem aptidão, pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o item cotado pela empresa.
14.6. Da Análise dos Documentos de Habilitação
14.6.1. Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente.
14.6.2. O (a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso
da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para
atendimento.
14.6.3. A falta de qualquer dos documentos exigidos neste edital implicará na inabilitação da
licitante, sendo vedada a concessão de prazo para a complementação da documentação exigida,
exceto nos casos estabelecidos no edital.
14.6.4. Para àquelas certidões que não contiverem prazo de validade em seu corpo a Pregoeira
considerará o prazo de validade de 30 (trinta) dias contando-se da data de sua emissão.

14.6.5. 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:
14.6.5.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;
14.6.5.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
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14.6.6. 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;
14.6.7. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros;
14.6.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação;
14.6.9. Para fins de habilitação, não será admitida complementação ou retificação da documentação
apresentada, exceto para microempresas e empresas de pequeno porte, conforme dispõe o Artigo 43,
§ 1º, da LC nº 123/06.
14.6.10. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas.
14.6.11. 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.
14.6.12. 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.
14.6.13. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos;
14.6.14. 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;
14.6.15. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização
para a centralização.
14.6.16. A verificação pelo órgão ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
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15.0 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS
15.1 – O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às microempresas e às
cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei 11.488, de
15 de junho de 2007 e suas posteriores alterações, deverá seguir o procedimento descrito a seguir:
15.1.1 – O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as
particularidades de cada pessoa jurídica.
15.1.2 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e CNDT, será
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional
de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados a partir da notificação
da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 5 (cinco) dias úteis poderá ser prorrogado por
igual período se houver manifestação expressa do interessado antes do término do prazo
inicial.
15.2 – O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006
alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, somente é aplicável no que
concerne aos documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme previsto no art. 43,
§ 1º da Lei Complementar nº 147/2014 e Art. 29, inciso I a V da Lei 8.666/93. O tratamento
diferenciado não é aplicável a Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica e Qualificação EconômicoFinanceira.
15.3. Fica assegurado o disposto no inciso III art. 48 da Lei Complementar 123, por se tratar de itens
de natureza divisível, conforme disposições estabelecidas no subitem 6.2. do presente edital.

16.0 - DOS RECURSOS:
16.1. 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 no mínimo 10 (dez) 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;
16.2. 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.
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Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso;
16.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito;
16.4. 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
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses;
16.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
16.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

17.0. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
17.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
17.2. 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;
17.3. 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;
17.4. Quando houver necessidade de suspender a sessão para a análise minuciosa dos documentos de
habilitação.
17.5. O comunicado de reabertura de sessão será realizado mediante sistema, no site, ficando todos
os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta;

18.0 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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18.1 - Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, ainda, quando não
se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Presidente da Câmara Municipal de
Aracaju, a adjudicação do lote ao licitante declarado vencedor.
18.2 - Nos demais casos, o (a) Pregoeiro (a) fará a adjudicação do lote ao licitante vencedor.
18.3 - A homologação é ato de competência do Presidente da Câmara Municipal de Aracaju.

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1. Da Formalização da Ata de Registro de Preços
19.1.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, com validade de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, nas condições
previstas neste edital e em conformidade com o Ato nº 02 de 31 de janeiro de 2022, gerando efeitos
para fins de execução contratual.

19.1.2. Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão
assinar a Ata de Registro de Preços na Câmara Municipal de Aracaju, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias consecutivos, a contar da data da publicação da adjudicação, podendo tal prazo ser prorrogado,
por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Câmara Municipal de Aracaju.

19.1.3. Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento, a empresa
deverá representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato
social e suas alterações que envolvam sua representação legal, ou;
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de
mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da
contratação, quando não se tratar de sócio autorizado através do contrato social.

19.1.4. A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será
excluída.
19.1.5. Colhidas às assinaturas, o Setor de Licitações e Contratos providenciará a imediata
publicação da ata e, se for o caso, do ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
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19.1.6. Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os
contratos que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos
e na própria Ata.
19.1.7. A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Aracaju a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a
legislação relativa às licitações sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de
contratação em igualdade de condições.
19.1.8. A assinatura da Ata de Registro de Preços está condicionada à verificação da regularidade
fiscal e trabalhista da licitante vencedora. Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação
ou constantes do cadastro estiverem dentro do prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da
apresentação das mesmas.
19.1.9. É facultado à Câmara Municipal de Aracaju, quando a Adjudicatária não assinar a Ata de
Registro de Preço, no prazo e nas condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a
ordem de classificação, para assiná-lo, após comprovados os requisitos de habilitação, feita a
negociação e aceita a proposta.
19.1.10. A ata de registro de preços poderá ser assinada através da certificação disponibilizado pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a qual será
recebida por email e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio do
documento original.

19.2. Da Validade da Ata de Registro de Preços
19.2. O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de
Registro de Preços, não sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus
preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º,
inciso III da Lei n.º 8.666/83 e art. 10º do ATO 02/2022 de 31 de janeiro de 2022.

19.3. A gestão da ATA ficará a cargo da Diretoria Administrativa, na pessoa do diretor Senhor
Ricardo Franco Fernandes.

19.3. Do Usuário Da Ata De Registro De Preços
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19.3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preço, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;
19.3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer o
uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação
sobre a possibilidade da adesão;
19.3.3. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima fica condicionada à
realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que
demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública da
utilização da ata de registro de preços.
19.3.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
19.3.5. Para formalização de adesão da ata para órgãos não participantes, deverá ser cumprida as
disposições estabelecidas no artigo 22, do Ato nº

02/2022 que institui o sistema do registro de

preços.
19.4. Do Cancelamento Dos Preços Registrados
19.4.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art.
7º da Lei nº 10.520, de 2002.
19.4.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a” a “d” será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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19.4.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor
20.0 – DA FORMA DE PAGAMENTO:
20.1. A Câmara Municipal de Aracaju efetuará o pagamento ao fornecedor, através de crédito em
conta corrente mantida pela fornecedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos
móveis que forem solicitados, contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura
discriminativa, acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo ateste da
unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento foi realizado a contento.
20.2. Para fazer jus ao pagamento, o fornecer deverá apresentar, juntamente com o documento de
cobrança, atualizações das certidões, que na ocasião estiverem vencidas, de regularidade junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, FGTS, negativa de débitos Federal, Estadual e
Municipal e Trabalhista.
20.3. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação
requerida implicará a sua devolução à Contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento
ser contado a partir da data de sua reapresentação.
20.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
20.5. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do
fornecedor, o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos reiniciar-se-á a contar da data da respectiva
reapresentação.
20.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

21 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
21.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver
a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto
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licitado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes
sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições da Lei 8.666/93:
21.1.1 - advertência;
21.1.2 – multa, observados os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível
aceita pela administração, o adjudicatário não assinar o Contrato ou não retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não havido o processo
de licitação;
b) 10% (dez por cento) do valor global do empenho e/ou ordem de fornecimento,
pela inexecução total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência
do contratado;
c) 10% (dez por cento) do valor remanescente o Contrato na hipótese de inexecução
parcial ou qualquer outra irregularidade não abrangida anteriormente.
21.1.3 - impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
21.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
21.2. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia
útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
22.1. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas;
22.2. Caso a adjudicatária não compareça para receber a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco)
dias consecutivos do recebimento do aviso da adjudicação, ou, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta, não apresentar situação regular, a CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
poderá convocar, para substituir a empresa vencedora, as Licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada
a obtenção de melhor preço, verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das
exigências habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público;
22.3. Os documentos, exigidos para esta Licitação, poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou
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publicação em órgão da Imprensa Oficial. Os que forem de emissão da própria proponente, deverão
ser digitados e impressos em papel timbrado da Licitante, registrar o número desta Licitação, estar
datados e assinados por seu representante legal ou preposto legalmente estabelecido. A exibição do
documento original ao(a) Pregoeiro(a) dispensa a autenticação em cartório;
22.4. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse
público, a finalidade e a segurança da contratação;
22.5. O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município, bem como os
demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação;
22.6. A vencedora desta licitação deverá, durante a sua execução, manter as condições de habilitação
apresentadas na licitação;
22.7. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não
reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
22.8. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive
para verificar a compatibilidade das especificações do objeto ofertado diante dos requisitos previstos
neste Edital e seus anexos, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta ou na documentação de habilitação;
22.9. As Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Câmara Municipal de Aracaju não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
22.10. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
22.11. 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 (a) Pregoeiro (a) em contrário;
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Câmara
Municipal de Aracaju (art. 110, Lei 8.666/93);
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22.13. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento da
Licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO;
22.14. A apresentação da proposta implicará pleno conhecimento e aceitação, por parte da Licitante,
de todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
22.15. Nenhuma indenização será devida às Licitantes pela elaboração e/ou apresentação de
quaisquer documentos relativos a esta licitação;
22.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação, salvo
disposição em contrário;
22.17. Caso o (a) Pregoeiro (a) julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a
reunião em qualquer fase, a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou
documentos apresentados, encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para
promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, desde que
não implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar inicialmente; devendo
proceder ao registro em Ata, da suspensão dos trabalhos e a continuidade dos mesmos;
22.18. Os casos omissos serão resolvidos pelo (a) Pregoeiro(a), com o auxílio da equipe de apoio;
22.19. A Câmara Municipal de Aracaju reserva-se o direito de:
a) revogar, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público,
decorrentes de fatos supervenientes, ou anular o procedimento licitatório, quando constatada
ilegalidade no seu processamento;
b) alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma
da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das mesmas;
c) adiar o recebimento das propostas divulgando, mediante aviso público, a nova data.
22.20. A Câmara Municipal de Aracaju poderá cancelar a Nota de Empenho que vier a ser emitida,
em decorrência desta licitação e rescindir a Ordem de Fornecimento, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, ficando assegurado ao licitante o contraditório e o direito de
defesa:
22.20.1 quando for requerida ou decretada a falência ou liquidação da Contratada, ou quando
ela for atingida por execução judicial, ou outros fatos que comprometam a sua
capacidade econômica e financeira;
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22.20.2 quando a Contratada for declarada inidônea ou punida com proibição de licitar ou
contratar com qualquer órgão da Administração Pública;
22.20.3 em cumprimento de determinação administrativa ou judicial que declare a nulidade da
adjudicação.
23.0 – FORO
23.1 - O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o da Comarca de Aracaju/SE.

24.0 - SÃO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ANEXO IV – ORDEM DE FORNECIMENTO;

Aracaju (SE), xx de xxxx de 2022.

Diviane Cunha Freitas Siqueira
Pregoeira/CMA
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Documento desenvolvido pela área técnica e será disponibilizado de forma digitalizada em
documento a parte do edital.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À
DIVISÃO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA LICITANTE:
DOCUMENTAÇÃO: PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
ATT: PREGOEIRO
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/2022

Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta de preços, nos termos do edital e anexos, conforme
planilha descrita abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR

VALOR

UNIT.

TOTAL

Cadeira fixa com prancheta escamoteavel e porta livro,
para uso em salas de treinamento , com estrutura
manufaturada em barra redonda trefilada de aço
carbono, de diâmetro externo mínimo 7/16” (11,11
mm), do tipo trapezoidal, possuindo interligação de
reforço transversal na porção frontal da estrutura.
Estrutura fixa com tratamento de superfície por meio de
pintura a pó na cor preta, através do processo de
01

deposição eletrostática, passando pelos processos de

UNID.

75

desengraxe, estabilização, tratamento antiferruginoso e
posterior secagem em estufa a 200 – 250 ºC. A estrutura
também dispõe de sapatas para atrito com o piso
manufaturadas em polipropileno copolímero injetadas
em alta pressão. Para apoio da superfície de trabalho
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acoplada, uma chapa de aço carbono de espessura
mínima de 4,75 mm, em formato quadrado ou
retangular, com dimensão mínima de lado de 70 mm.
Superfície de trabalho acoplada aparafusada ao suporte
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por meio de, no mínimo, 04 parafusos de roscas
métricas, ancorados em buchas metálicas encravadas na
parte inferior do tampo. Encosto provido de diversos
orifícios (mínimo 100) para ventilação das costas do
usuário.

Encosto

manufaturado

em polipropileno

copolímero injetado em alta pressão, pigmentado,
material reciclável, com espessura mínima de parede de
3,0 mm. O encosto é independente do assento e é
encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais,
na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura
que proporciona correto apoio lombar para o usuário.
Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de
460 mm. Extensão vertical: Mínimo de 445 mm.
Assento manufaturado em polipropileno copolímero
injetado

em

alta

pressão,

pigmentado,

material

reciclável, dotado de contra capa injetada no mesmo
material, fixa ao assento e às partes da estrutura que
compõem a plataforma de assento através de encaixe
sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à
referida contra capa, porta livros manufaturado em aço
carbono soldado logo abaixo do assento
VALOR TOTAL

R$

OBS:
A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA:
• APRESENTAR CATÁLOGO DO RESPECTIVO ITEM, COM IDENTIFICAÇÃO DE
MARCA, LINHA/MODELO;
• APRESENTAR DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EMITIDA PELO FABRICANTE
DO MOBILIÁRIO, ESPECÍFICA PARA ESTE PROCESSO LICITATÓRIO,
ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO, DE NO
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MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
(CASO LICITANTE SEJA TAMBÉM O FABRICANTE); CASO O LICITANTE SEJA
UMA

REVENDA

AUTORIZADA,

APRESENTAR

DECLARAÇÃO

DE

AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS EMITIDA PELO
FABRICANTE

DO

MOBILIÁRIO,

ESPECÍFICA

PARA

ESTE

PROCESSO

LICITATÓRIO, ASSINADA POR RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE ACREDITADO,
GARANTINDO TAMBÉM POR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS O MOBILIÁRIO
CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Manteremos válida a Proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de
abertura da licitação, aceitando que, ocorrendo RECURSO contra classificação ou desclassificação,
habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das
propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos
julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo em vista o efeito
suspensivo desses recursos.

Utilizaremos os meios, equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à
perfeita execução do Contrato, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos, bem como da
fiscalização da CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU.

Na entrega do equipamento, observaremos rigorosamente as especificações técnicas solicitadas,
assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de
conformidade com as normas legais vigentes e padrões da CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU.

Assumimos responsabilidade pela entrega do equipamento cotados e classificados em perfeitas
condições de uso e de acordo com as especificações solicitadas.

Declaramos sob as penas da lei que não há nos quadros de nossa empresa, servidor ou dirigente de
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei
8.666/93.
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Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo
de Referência e no contrato.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente,
fazem parte do presente objeto, tais como impostos, taxas ou quaisquer outros encargos que possam
incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária,
inclusive aqueles descritos no Termo de Referência e deduzidos os descontos eventualmente
concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a fornecê-los de imediato,
contados a partir da assinatura do contrato e recebimento da nota de empenho.
Para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:
• DADOS DA EMPRESA:
▪

RAZÃO SOCIAL:

▪

CNPJ/MF:

▪

ENDEREÇO:

▪

CIDADE/UF:

▪

CEP:

▪

TEL./FAX:

▪

E-MAIL:

▪

BANCO:

▪

AGÊNCIA:

▪

CONTA:

• DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO
CONTRATO:
▪ NOME:
▪ ENDEREÇO:
▪ CEP:
▪ CIDADE/UF:
▪ CPF/MF:
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▪ RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR:
▪ CARGO/FUNÇÃO:
▪ NATURALIDADE:
▪ NACIONALIDADE:
▪ E-MAIL:

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ATRAVÉS DE MEMORANDO N. º 331/2022 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO N. º

/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, Órgão do Poder Legislativo Municipal, com sede na
Praça Olímpio Campos, nº. 74, Bairro Centro, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob nº
13.167.804/0001-21, representado neste ato pelo seu Presidente, Vereador JOSENITO VITALE DE
JESUS, brasileiro, maior, capaz, R.G. Nº. 6.388.752/SSP/SE, CPF nº. 457.675.485-87, residente e
domiciliado nesta Capital, denominado de ÓRGÃO GERENCIADOR, RESOLVE registrar os
preços das empresas

inscrita no CNPJ sob nº

_,

atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e conforme a Lei Federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, e regulamentado, em sua forma eletrônica, neste Poder Legislativo, pelo Ato
nº 13 de 23 de agosto de 2021, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e, ainda, pela Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar nº: 155 de 27 de outubro de
2016, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e
regulamentado neste Poder Legislativo através do Ato nº 02 de 31 de janeiro de 2022, observadas as
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, bem como pelas condições e
exigências contida neste Edital e seus anexos., e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro De Preços Para Eventual Aquisição De Cadeiras Fixa
Com Prancheta E Porta Livro (Cadeiras Escolares), Para Atender As Necessidades Da Escola Do
Legislativo Da CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, e, ainda, o disposto nos Anexos que são
partes integrantes e complementares do Instrumento Convocatório do Edital de Pregão Eletrônico
n.º

/2022, que passam a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e propostas de

preços apresentadas pelas licitantes classificadas em primeiro lugar por Item, conforme consta nos
autos do Processo através de Memorando n. º 331/2022 1DOC.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1. O objeto será executado mediante a forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por
preço unitário, nos termos da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1. A Câmara Municipal de Aracaju efetuará o pagamento ao fornecedor, através de crédito em
conta corrente mantida pela fornecedor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias depois da entrega dos
equipamentos que forem solicitados, contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura
discriminativa, acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo ateste da
unidade responsável pelo recebimento, de que o fornecimento foi realizado a contento.
3.2. Para fazer jus ao pagamento, o fornecer deverá apresentar, juntamente com o documento de
cobrança, atualizações das certidões, que na ocasião estiverem vencidas, de regularidade junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, FGTS, negativa de débitos Federal, Estadual e
Municipal e Trabalhista.
3.3. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação
requerida implicará a sua devolução à Contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento
ser contado a partir da data de sua reapresentação.
3.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de
obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
3.5. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do
fornecedor, o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos reiniciar-se-á a contar da data da respectiva
reapresentação.
3.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao
órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições
contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
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superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado:
4.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.

4.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.3.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.3.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5.1. A vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
publicação na Imprensa Oficial.
CLÁUSLA SEXTA – DA ENTREGA
6.1. A entrega dos objetos será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias ,
contados a partir da emissão de ordem de fornecimento, no prazo de vigência da ATA.
6.2. A Ordem de Fornecimento será emitida pelo Departamento Administrativo da Câmara
Municipal de Aracaju, na pessoa do seu Diretor Senhor Ricardo Franco Fernandes ou funcionário
designado, e enviado ao fornecedor através de e-mail.
6.3. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da Ordem de
fornecimento emitida pelo Departamento Administrativo da Câmara Municipal de Aracaju;
6.4. A responsabilidade pelo recebimento definitivo dos móveis ficará a cargo do (a) servidor (a),
Senhor Max Santos Guimarães, Matricula nº: 84041, chefe do setor de Patrimônio, que deverá
proceder à avaliação de desempenho e o atesto da nota fiscal conferindo se todos os itens, valores e
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quantidades fornecidas estão em conformidade com a planilha, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a entrega, determinando quando necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, no prazo máximo de 8 (oito) dias,
contados a partir da notificação.
6.5. O aceite ou aprovação do mobiliário pela Câmara Municipal de Aracaju, não exclui a
responsabilidade civil do(s) fornecedor(es) por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, verificadas
posteriormente, garantindo-se a Câmara Municipal de Aracaju as faculdades previstas na Lei
8.666/93.
6.6. A entrega dos mobiliários será no setor de Patrimônio da Câmara Municipal de Aracaju,
localizado na Rua Itabaiana, 174 – Bairro Centro – Aracaju/SE, de segunda a sexta , no horário
compreendido entre 7:00 e 13 hs, sob a responsabilidade do servidor Senhor Max Santos Guimarães,
Matricula nº: 84041.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. Por se tratar de um procedimento de registro de preços, os recursos para cobrir as despesas
decorrentes do fornecimento futuros do objeto desta licitação serão consignados no orçamento da
Câmara, mediante as classificações funcionais programáticas específicas da Secretaria solicitante a
serem informadas quando das solicitações da ordem de fornecimento.

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DAS PARTES
8.1. A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, durante a vigência desta Ata, compromete-se a:
8.1.1. Emitir Ordem de fornecimento para entrega dos produtos;
8.1.2. Promover, através do Departamento Administrativo e setor de Patrimônio da Câmara
Municipal de Aracaju, o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos entregues,
sob os aspectos quantitativo e qualitativo, objetivando constatar a conformidade destes com as
especificações constantes no Termo de Referência, para posterior aceite;
8.1.3. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada nos produtos.
8.1.4. Efetuar o pagamento ao licitante vencedor, de acordo com as condições neste Termo de
referência.
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8.2. O (S) FORNECEDOR (ES), durante a vigência desta Ata, compromete (m)-se a:
8.2.1. Fornecer os produtos no prazo fixado neste Termo;
8.2.2. Entregar os produtos dentro das especificações contidas neste Termo de Referencia, em
perfeitas condições de utilização, nos locais e prazos fixados, sem implicar em acréscimo nos preços
registrados;
8.2.3. Substituir, no prazo de até 8 (dias) dias, e sem qualquer ônus para a Câmara Municipal de
Aracaju, os produtos, que após a entrega ou aceite, venham a apresentar defeitos /vícios, desde que,
para a sua ocorrência, não tenha contribuído por ação ou omissão a Câmara Municipal, sujeitando-se
às penalidades cabíveis;
8.2.4. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e acatando as reclamações formuladas;
8.2.5. Manter, durante o período de fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas neste Termo de Referência;
8.2.6. Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer outras que forem devidas,
referentes ao objeto;
8.2.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a Câmara Municipal de Aracaju
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
8.2.8. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara Municipal de Aracaju.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Câmara Municipal de Aracaju, pelo prazo de até
cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e na ata de registro de preços e das demais
cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta:
9.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços
9.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital;
9.1.3. Apresentar documentação falsa;
9.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;
9.1.5. Não mantiver a proposta;
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9.1.6. Falhar na execução do contrato;
9.1.7. Fraudar a execução do contrato;
9.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;
9.1.9. Declarar informações falsas; e
9.1.10. Cometer fraude fiscal.

9.2. Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver
a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do objeto
licitado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes
sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as disposições da Lei 8.666/93:
9.2.1. advertência;
9.2.2. multa, observados os seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela
administração, o adjudicatário não assinar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido, ainda que não havido o processo de licitação;
b) 10% (dez por cento) do valor global do empenho e/ou ordem de fornecimento, pela inexecução
total do ajuste, e em caso de rescisão contratual por inadimplência do contratado;
c) 10% (dez por cento) do valor remanescente o Contrato na hipótese de inexecução parcial ou
qualquer outra irregularidade não abrangida anteriormente.
9.2.3. impedimento de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
9.2.5. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro
dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
10.1. Quando haja descumprimento das condições previstas na Ata de registro de preços;
10.2. não retirada da respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
10.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado e não restar comprovada a veracidade dos motivos e comprovantes
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apresentados;
10.4. Não aceitar manter o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado e não restar comprovada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados;
10.5. Sofrer sanção prevista no inciso III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 ou no artigo 7º da Lei
nº 10.520/2002;
10.6. Tiver presentes razões do interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1. Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei n° 8.666/93, fica designado como Gestor da Ata de
Registro de Preços, o Diretor Administrativo Sr. Ricardo Franco Fernandes, matricula nº
para acompanhar e fiscalizar a emissão das Ordens de Fornecimento e acompanhamento das
quantidades licitadas.
11.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade do Fornecimento
com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.
11.3. Compete também o controle das quantidades dos itens licitados, com intuito de não ultrapassar
a sua demanda inicialmente solicitada.
11.4. A ação da fiscalização não exonera o fornecedor de suas responsabilidades contratuais.
11.5 Fica a cargo do gestor da ata de registro de preços o cumprimento do disposto no art. 15, §2º da
Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.1.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de Apostilamento à presente Ata de Registro de Preços;
12.1.2. Integram esta Ata o Edital de Pregão Eletrônico n°

/2022 e seus Anexos e as propostas das

empresas classificadas para cada grupo, por Item;
12.1.3. É vedado caucionar ou utilizar o presente ata para qualquer operação financeira, sem prévia e
expressa autorização da Câmara Municipal de Aracaju;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
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13.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será
o da Comarca de Aracaju/SE.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, a fim de que produza seus efeitos legais..

Aracaju/SE,

de

de 2022.

Diretor, Sócio Administrador ou Representante Legal

CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE

JOSENITO VITALE DE JESUS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ÓRGÃO GERENCIADOR
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ANEXO IV – MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
N. º xxx/x/2022, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N. º XX/2022
ORDEM DE FORNECIMENTO N. º XXX/2022
Pregão Eletrônico N. º XX/2022
Autorizamos a empresa abaixo qualificada fornecer os equipamentos discriminados, observadas as
especificações e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº xxx/2021:
Empresa
EMPRESA (razão social): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: xxxxxxxxxxxxxxxx Inscrição Estadual: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CEP: xxxxxxxxxxxxxx
Tel. (xx) xxxxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Nome do representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RG: xxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Item

Descrição do item

Marca

Quantidade

Preço Unit.

Valor Total

Registrado

R$

Os recursos financeiros necessários ao pagamento desta Ordem de fornecimento serão originários da
classificação funcional programática abaixo discriminada:
Unidade Orçamentária

Atividade

Elemento de

Sub Elemento

Despesa
XXXXXXXXX

Aracaju (SE),

XXXXXX

de

XXX

Fonte de
Recurso

XXXXXXXXX

XX

de 2022.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente
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