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PREGÃO ELETRÔNICO SSP/AL Nº 032/2016 

 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A SECRETARIA 

DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS PARA 

ATENDER A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, 

NO ÂMBITO DO CONVÊNIO INEP/ME Nº 801977/2014. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/11/2016, às 

10H30MIN  

 

REFERÊNCIA DO TEMPO: Todas as referências de tempo do Edital, no aviso 

e durante a sessão pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – 

DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico. 
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SSP/AL Nº 032/2016 

OBJETO: Aquisição de mobiliário destinados a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública do Estado de Alagoas, para 

atender a Polícia Militar de Alagoas, no âmbito do Convênio 
INEP/ME nº 801977/2014, contida neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

3. DO CREDENCIAMENTO  

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

5. DO ENVIO DA PROPOSTA  

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  

8. DA HABILITAÇÃO  

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA  

10. DOS RECURSOS  

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  

13. DO PREÇO  

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA 
FISCALIZAÇÃO  

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

16. DO PAGAMENTO  

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2016 

Processo Administrativo n°2100-1748/2015 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que Secretaria de 

Segurança Pública, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria 

nº156/GS/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, edição do dia 13 

de janeiro de 2016, sediado (a) na Rua Zadir Índio nº 213 CEP. 57020-480, Centro, 

Maceió-AL, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do 

tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 1.424, de 22 de agosto de 2003, da Lei Complementar n° 123, de 14 

de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 
Data da sessão: 03/11/2016 

Horário: 10H30MIN 

Local: www.comprasnet.gov.br 

UASG: 926474 

 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
Aquisição de mobiliário destinados a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública do Estado de Alagoas, para atender a Polícia Militar de Alagoas, no 
âmbito do Convênio INEP/ME nº 801977/2014 conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas para o exercício 

de 2016, na classificação abaixo: 

 

  Gestão/Unidade:  Secretaria de Estado da Segurança Pública 

  Fonte: 0110 

  Programa de Trabalho: 06.186.0221.3219.0000  

  Elemento de Despesa:  44.90.52 

  PI: 004443 

  PTRES: 190019 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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3. DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica 

para realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 
 

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

 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

4.1. A participação neste Pregão é exclusiva a microempresas, empresas de 

pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e 

que estejam previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico no 

prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data de realização da sessão, nos 

termos do caput do art. 4º, Anexo II, do Decreto Estadual nº 1.424/2003. 
 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item 

acima: 
 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 
 

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

1993
; 

 

4.2.3. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso 

de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 
 

4.2.4. Que estejam reunidas em consórcio. 
 

4.3. Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se 
enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

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

 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 
 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos no Edital; 
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4.4.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

4.4.4. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 
 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

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

 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 
 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 
 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 

perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema ou de sua desconexão. 
 

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

 

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

 

5.6.1. Valor unitário e total do objeto; 
 

5.6.2. Marca; 
 

5.6.3. Fabricante; 
 

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

 

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

Contratada
. 

 

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

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
 

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 
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6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações 
técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

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

 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 

Pregoeiro e os 
licitantes. 

 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
 

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

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

 

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

 

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
 

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

 

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 

 

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após 

o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 

determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 
 

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

previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens: 
 

6.14.1. Produzidos no 

País; 
 

6.14.2. Produzidos ou prestados por empresas 

brasileiras; 
 

6.14.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no País. 
 

6.15. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato 

público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço e à 

exequibilidade. 
 

7.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível 

com o estimado pela Administração ou manifestamente inexequível. 
 

7.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 

7.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, 

estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da 

proposta. 
 

7.4.1. 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. 
 

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

 

7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 
classificação. 

 

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

mesma. 
 

7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de 

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 

das previstas neste Edital. 
 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar 
à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

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

 
8. DA HABILITAÇÃO 

 

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

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

 

8.1.1. SICAF; 
 

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

 

8.1.3. Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – 

CEIS, mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas 

(www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceis- 

al/superintendencia/correicao/ceis-al); 
 

8.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 

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

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, 

que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de 

improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
 

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

 

8.4. O Pregoeiro, então, consultará o Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista e à qualificação econômico-financeira. 
 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceis-
http://www.controladoria.al.gov.br/superintendencia/correicao/ceis-
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.4.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto 

ao SICAF. 
 

8.4.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema 

o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 1 (uma) hora, documento 

válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 

inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das 

microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, 

conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados nos níveis habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira do Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar ou complementar 

a documentação a eles relativa. 
 

8.6. Habilitação jurídica: 
 

8.6.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede; 

 

8.6.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 
 

8.6.3. 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; 
 

8.6.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC; 
 

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

 

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

da consolidação respectiva. 
 

8.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
 

8.8.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
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Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados); 
 

8.8.3. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 
 

8.8.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS)
; 

8.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo 

decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

8.8.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 
 

8.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante; 
 

8.8.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 

8.9. O licitante detentor do menor preço deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

8.10. Qualificação Econômico-financeira: 
 

8.10.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 

8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 

8.10.2.1. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, 

não será exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro; 
 

8.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 
 

8.11. As empresas, cadastradas ou não no SICAF deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de: 
 

8.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da 
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apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 
 

8.12. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes, via fac-símile (fax) número (82) 3315-

2367/2369, ou via e-mail cplseds.al@hotmail.com, cplseds.al@gmail.com.br, 

cpl@seds.al.gov.br, no prazo de 1 (uma) hora, após solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico. Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer 

processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor 

da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial, para análise, no prazo de 5 (cinco) dias., após encerrado o 

prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail. 
 

8.12.1. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

 

8.13. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 

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

solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período. 
 

8.13.1. A não regularização fiscal 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, 
sendo concedido o mesmo prazo para regularização. 

 

8.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

 

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

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 

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

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 30 (trinta) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico e deverá: 
 

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
 

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

 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

mailto:cplseds.al@hotmail.com
mailto:cplseds.al@gmail.com.br
mailto:cpl@seds.al.gov.br
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9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 

10. DOS RECURSOS 
 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo 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. 

10.2. 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. 
 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
 

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

 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 
 

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

 

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

 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1. 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. 
 

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

 
12. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

12.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito 

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). A 

contratação terá prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, 

prorrogável na forma do art. 57, inciso I, § 1°, da Lei n° 8.666/93, 

conforme o PPA – 2016-2019. 
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12.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento 

equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

12.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do 

adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 
 

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

 

12.4. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, a Administração realizará consulta “online” ao SICAF, cujos resultados 
serão anexados aos autos do processo. 

 

12.4.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados 
os sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 
documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação. 

 

12.4.2. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua 

situação no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no edital e anexos. 
 

12.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de 

habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, 

poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

13. DO PREÇO 
 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 
 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

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

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no 

Termo de Contrato ou Termo de Referência. 

 
16. DO PAGAMENTO 
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16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através 

de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 
 

16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

16.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente na nota fiscal 
apresentada. 

 

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes 

à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 

por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie 

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

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a Contratante. 
 

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

 

16.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. Não 

estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os sítios 

oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar documento 

válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação. 
 

16.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 
 

16.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
 

16.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
 

16.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação. 
 

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

execução com a contratada inadimplente. 
 

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

 

16.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 
 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

17.1. O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações 
administrativas previstas na Lei nº 10.520, de 2002, e na Lei nº 12.846, de 2013, 
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções nelas 
previstas, observado o Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008. 
17.2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou 
adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 
2000. 
17.3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
17.4. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas 

no Termo de Contrato ou Termo de Referência. 
 

 
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

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

 

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

cplseds.al@hotmail.com, cplseds.al@gmail.com e cpl@seds.al.gov.br, pelo fax (82) 

3315-2367/2369, ou por petição dirigida ou protocolada na Secretaria de 

Segurança Pública, situada na Rua Zadir Índio, n° 213, CEP.: 57020-480, Centro, 

Maceió-AL. 
 

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

 

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 
 

18.5. 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. 

mailto:cplseds.al@hotmail.com
mailto:cplseds.al@gmail.com
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18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

 

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

19.1. 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 anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
 

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 

a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 

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

 

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação. 
 

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir- 
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os 
prazos em dias de expediente na Administração. 

 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasnet.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderá 

ser lido ou obtido na Secretaria de Segurança Pública, situada na Rua Zadir 

Índio, nº 213, CEP 57020-480, Centro Maceió – AL, nos dias úteis, no horário 

das 9 às 17h horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

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

19.10.1. ANEXO I - Termo de Referência 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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19.10.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato (quando for o caso) 

19.10.3. ANEXO III – Modelo de Proposta Comercial  

19.10.4. ANEXO IV - Declarações 
 

 

Maceió (AL), (...) de (...) de 2016. 
 
 
 

Assinatura do Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2016. 

Processo Administrativo n° 2100-1748/2015 
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1. DO OBJETO 

1.1. Aquisição de móveis para a Polícia Militar de Alagoas, com recursos do Convênio 
INEP/ME Nº 801977/2014, que trata do apoio, através do emprego dos operadores do Sistema 
de Segurança Pública do Estado de Alagoas, a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação 
dos instrumentos de avaliação do INEP, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste instrumento: 

ITEM EQUIPAMENTOS QUANT. 

01 POLTRONA TIPO DIRETOR 
Características mínimas: cadeira espaldar médio com braços 
reguláveis, assento: Interno em compensado multilâminas de madeira 
moldada anatomicamente a quente com espessura de 10,5 mm. 
Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta 
resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com 
espessura média de 40 mm. Largura de 460 mm e profundidade de 
460mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno 
texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 
PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e 
resistente a produtos químicos. Encosto: Interno em polipropileno 
injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado 
anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível, isenta de CFC, alta 
resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de 
alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação 
permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 
40 mm. Largura de 400 mm e altura de 350 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, 
alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos 
químicos. Mecanismo com regulagem independente do assento e do 
encosto (A-SYNCRON) e mais posição livre para apoio lombar (Contato 
Permanente). Mecanismo para cadeiras operativas com corpo fabricado 
por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço 
estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm por 
processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em chapa 
conformada 3 mm também por estampagem progressiva e acabamento 
zincado branco. Acabamento do corpo e encosto em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com 
película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com 
regulagem independente do assento e do encosto e com sistema 
individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em 
qualquer posição. Sistema A-Syncron: Mecanismo com regulagem 
independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em 
qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação 

06 
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regulável com curso de –5º  a +7º e encosto com inclinação regulável 
com curso de –7º a +14º. Travamento do conjunto através de sistema 
tipo “freio fricção” de 7 (sete) lâminas de comando por alavanca de 
ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de 
forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não 
sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o 
usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). 
Sistema de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o 
mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do 
encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através de um 
segundo sistema “freio fricção” de 7 lâminas de comando por alavanca 
de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o 
que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo 
esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto 
através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a 
alavanca para obter a livre flutuação). Suporte para encosto com 
regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou 
manípulo para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com curso 
aproximado de 80 mm, caneca articulada de acabamento injetada em 
termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço trefilado e 
sistema amortecedor flexível injetado em PVC de grande resistência e 
isenta de ruídos. A articulação da "caneca" deve proporcionar conforto 
ao usuário ao permitir que o ângulo do encosto acompanhe 
permanentemente o ângulo da coluna vertebral. Seu sistema preciso de 
acoplamento à coluna central dar-se-á através de cone morse, visando 
conferir facilidade à montagem e em casos eventuais de manutenção. 
Coluna de regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento: 
Coluna com sistema de regulagem de altura por acionamento a gás 
fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura 
eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com 
película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão será injetada 
em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. 
Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o 
perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a 
durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 
com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. 
O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas 
tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo 
atrito suavizando o movimento de rotação. Possuindo 125 mm de curso 
nominal, fundamental nas cadeiras operativas para perfeita adaptação a 
todos os biotipos de usuário. Seu sistema preciso de acoplamento ao 
mecanismo e a base dar-se-á através de cone morse, visando conferir 
facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Capa 
telescópica de acabamento na coluna de 3 elementos, injetada em 
polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção 
à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o 
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mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto 
na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da 
cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão 
aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de 
proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa 
prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. Base: 
Com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas, fabricada por 
processo robotizado de solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,50 
mm com acabamento de superfície pintado. Película de acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a base 
com película de aproximadamente 100 mícrons com propriedades de 
resistência a agentes químicos. Alojamento para engate do rodízio no 
diâmetro de 11 mm feito através de conformação a frio na extremidade 
da haste da base. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado, 
sem emendas que proporciona perfeito acabamento e facilita a limpeza, 
boa resistência à abrasão dos calçados e produtos químicos. Seu 
sistema preciso de acoplamento à coluna central dá-se através de cone 
morse, visando conferir facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Rodízio: Rodas com 50 mm de diâmetro e cavalete 
injetados em nylon 6, com aditivo anti-ultravioleta e modificador de 
impacto, eixo vertical e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020. O 
eixo vertical dotado de anel elástico em aço com diâmetro de 11 mm 
que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser totalmente 
injetado em nylon deve possuir grande resistência estrutural, o que 
assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas. 
Apoia braço injetado em polipropileno texturizado com alma interna em 
aço, com suporte em aço e polipropileno texturizado com regulagem de 
altura em 07 estágios. FORMA DE "T". O licitante deverá apresentar 
Certificado de Conformidade com a NBR 13962:2006, emitido pela 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como deverá 
apresentar também a comprovação de atendimento à Norma 
Regulamentadora Nº 17 emitida por profissional competente certificado 
pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia ou Laboratório 
Creditado pelo INMETRO. 

02 MESA TIPO DIRETOR 
Características mínimas aproximadas: Mesa com 6 gavetas  e chaves 
de seguranças (1800X750X740)mm: Composto por: 1 tampo 
superior:confeccionado em MDP melamínico de baixa pressão de 
25mm de espessura; Bordas: perímetro encabeçado com fita de 
poliestireno reta de 2,0mm e raio de 2,5mm, na mesma cor do tampo, 
coladas pelo sistema Hotmelt. 1 painel: material: em MDP melamínico 
baixa pressão de 18 mm de espessura; Bordas: perímetro encabeçado 
com fita reta de poliestireno de 1,0mm na mesma cor do tampo 
aplicadas com cola pelo sistema Hotmelt. Estrutura de sustentação: a 
altura das estruturas é regulável através das sapatas niveladoras, e 
possibilitando assim que a superfície de trabalho atenda a altura 
recomendada pelas normas da ABNT. Estas estruturas possuem o 
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tratamento do aço descrito abaixo. 2 pés laterais: estrutura central 
vertical “coluna” composta por chapa de aço SAE 1010/1020 e 
espessura de 1,2mm, conformada anatomicamente por moldes 
pneumáticos criando estampas em relevo para reforço estrutural e 
estético, possuindo tampa vertical em polipropileno removível, formando 
uma calha interna para passagem de fiação. Base de sustentação 
inferior em aço galvanizado tubular de secção elíptica 45x20mm e 
espessura de 1,55mm, com ponteiras injetadas de cor semelhante à 
estrutura metálica e 02 sapatas reguladoras de nível em formato 
hexagonal. Base de sustentação superior em aço galvanizado de 
secção retangular 40x20mm e espessura de 1,55mm com ponteiras 
injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Elementos de fixação 
por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo 
minifix), buchas rosqueadas modelo M6 em Zamack, possibilitando a 
desmontagem sem danificar a madeira. Tratamento do aço: tratamento 
anticorrosivo: as partes confeccionadas em aço são banhadas em 
soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e 
posteriormente em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com 
espessura de 50 a 70 micras de tinta em pó hibrida, com polimerização 
em estufa aquecida e temperatura mínima de 200°c na peça metálica. 
O licitante deverá apresentar Certificado de Conformidade com a NBR 
13966:2008, emitido pela ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – compatível no mínimo em larguras, bem como deverá 
apresentar também a comprovação de atendimento à Norma 
Regulamentadora Nº 17 emitida por profissional competente certificado 
pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia ou Laboratório 
Creditado pelo INMETRO. Gaveteiro fixo com gavetas 
335x340x430mm fixado na mesa em MDP (Chapa confeccionada com 
partículas de madeira maciça, prensadas em resina fenólica de alta 
qualidade), com 18 mm de espessura,com revestimento da superfície 
em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3mm de 
espessura e resistência a abrasão de 400 ciclos- cor Ovo. Bordas 
aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm 
na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. 
Bordas aparentes: encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 
2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo 
aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. FRENTE DAS GAVETAS: 
em MDP (Chapa confeccionada com partículas de madeira maciça, 
prensadas em resina fenólica de alta qualidade), com 18 mm de 
espessura, com revestimento da superfície em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura e resistência a 
abrasão de 400 ciclos-cor Ovo. Bordas aparentes: encabeçadas com 
fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu 
perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema 
HOTMELT. CORPO DAS GAVETAS: Laterais da gaveta: em 
MDP(Chapa confeccionada com partículas de madeira maciça, 
prensadas em resina fenólica de alta qualidade), com 18 mm de 
espessura,com revestimento da superfície em laminado melamínico de 
baixa pressão texturizado com 0,3mm de espessura e resistência a 
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abrasão de 400 ciclos- cor Ovo. Bordas aparentes: encabeçadas com 
fita reta de poliestireno espessura 1,0 mm na mesma cor do tampo 
coladas pelo sistema HOTMELT. Fundo da gaveta: em chapa de 
espessura de 4 mm tipo eucatéx. Corrediças p/ gavetas comuns: 
Corrediças em aço com mecanismo em roldanas de nylon que permite 
abertura/deslizamento suave; Elementos de fixação: por meio de 
parafusos embutidos, juntamente com tambores (modelo minifix), 
buchas rosqueadas em zamack e cavilhas, possibilitando a 
desmontagem sem danificar a madeira. Puxadores de polipropileno em 
formato de alça na cor cinza metalizado; Sistema de fecho: Fechadura 
em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves 
escamoteáveis com revestimento em polipropileno, para segurança dos 
usuários, com acionamento simultâneo entre as gavetas. Pintura epóxi 
pó: Pintada com 50 micros de tinta em pó hibrida, com polimerização 
em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C na cor preta. 

03 POLTRONA TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA COM 2 BRAÇOS 
Características mínimas aproximadas: cadeira tipo presidente espaldar 
alto, assento interno em madeira compensada multilâminas (7 lâminas 
com 1,5 mm cada) moldada com pressão anatomicamente a quente. 
Espuma injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, 
alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 kg/m

3
 em forma anatômica com espessura média 

de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em 
polipropileno texturizado. Profundidade de 460 mm e largura de 460 
mm, encosto interno em madeira compensada multilâminas (7 lâminas 
com 1,5 mm cada) moldada com pressão anatomicamente a quente. 
Espuma injetada em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, 
alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 45 a 50 kg/m

3
 em forma anatômica com espessura média 

de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno 
texturizado. Largura de 420 mm e altura de 460 mm. Mecanismo 
contato permanente com corpo fabricado por processo robotizado de 
solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto 
articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de 
estampagem progressiva. Suporte do encosto em chapa 3 mm em 
forma “U” conformada também por estampagem progressiva com 
acabamento em Zinco Branco. Corpo e encosto com acabamento em 
pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó com pré 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o 
mecanismo com película de aproximadamente 70 mícrons. Este 
mecanismo deverá possuir assento fixo e encosto com inclinação 
regulável com +13° para frente e -19° para trás, com bloqueio em 
qualquer posição e contato permanente na posição livre. O travamento 
é através do sistema “freio fricção” de 8 lâminas, seu comando é 
através de  alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o 
bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples 
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toque. Suporte para encosto com regulagem de altura automática que 
dispensa o uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 níveis 
de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de 
acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo 
de giro em aço trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em PVC 
de grande resistência e isenta de ruídos. Seu sistema de acoplamento 
deve ser preciso. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás 
com 125 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm 
de espessura. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 
automatizada em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso 
(fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de 
aproximadamente 70 mícrons com propriedades de resistência a 
agentes químicos. A bucha guia para o pistão deverá ser injetada em 
resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e 
calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. 
Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o 
perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a 
durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 
com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de 
porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de 
esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 
mínimo atrito suavizando o movimento de rotação, seu sistema preciso 
de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, 
o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção, capa telescópica de 3 elementos, injetada em 
polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção 
à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o 
mecanismo. Base com 5 patas, fabricada por processo robotizado de 
solda sistema MIG em aço tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de 
superfície pintado. Apoia braco injetado em polipropileno texturizado 
com alma interna em aço, com suporte em aço e polipropileno 
texturizado com regulagem de altura em 07 estágios e manipulo de 
regulagem de abertura dos braços. FORMA DE " T ". Película de 
acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi 
pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo 
totalmente à base com película de aproximadamente 70 mícrons. 
Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm feito através 
de conformação a frio na extremidade da haste da base. Capa protetora 
em polipropileno injetado texturizado, sem emendas. Seu sistema 
preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, 
o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de 
manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas 
em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 
1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal também em aço 
trefilado 1010/1020. O eixo vertical será dotado de anel elástico em aço 
a possibilitar acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em 
nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de 
folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a 
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realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. O 
licitante deverá apresentar Certificado de Conformidade com a NBR 
13962:2006, emitido pela ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, bem como deverá apresentar também a comprovação de 
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por profissional 
competente certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de 
Ergonomia ou Laboratório Creditado pelo INMETRO. 

04 MESA PARA REUNIÃO REDONDA 
Características mínimas aproximadas: Mesa redonda para reunião 
1200mm x 740mm, composta por tampo inteiriço, confeccionado em 
MDF de madeira de alta densidade, termoestabilizado, com espessura 
mínima de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico de baixa pressão, na cor a ovo. Encabeçamento das bordas 
em fita de PVC, de espessura mínima de 2,5 mm com quinas 
arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na mesma 
cor do tampo aplicadas com cola quente pelo sistema HOTMELT. 
Fixação da estrutura ao tampo, por meio de buchas metálicas com 
rosca fixa M6 e parafuso sextavado compatíveis, possibilitando a 
desmontagem sem danificar a madeira. Estrutura central formada em 
aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas de 
diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação para as 
travessas horizontais superiores e inferiores de apoio com o solo. 
Travessas horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço 
de secção retangular SAE 1020 de 30x20 mm e espessura de 1,25 mm 
fixada á coluna central por meio de solda MIG. Travessa inferior de tubo 
de aço elíptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1, 25 mm conformado 
com raio médio de 1000 mm e profundidade de 640 mm, sapatas 
niveladoras em forma octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino 
copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Possibilitando 
assim que a superfície de trabalho atenda a altura recomendada pelas 
normas da ABNT. As partes confeccionadas em aço são banhadas em 
soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e 
posteriormente em soluções de lavagem. Pintada com 50 mícrons de 
tinta pó híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura 
mínima de 200ºC. O licitante deverá apresentar comprovação de 
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por profissional 
competente certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de 
Ergonomia ou Laboratório Creditado pelo INMETRO. 

01 

05 ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS 
Características mínimas aproximadas: armário em madeira com 2 
portas e 4 prateleiras internas reguláveis, servindo o tampo base inferior 
como quinta prateleira fixa; medidas: 800x500x1600, composto  por  
tampo  confeccionado  em  aglomerado melamínico  de baixa pressão 
de 25 mm de espessura na cor a ovo. Bordas aparentes encabeçadas 
com fita de poliestireno de espessura de 2,5 mm com raio de 2,5 mm 
em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo 
sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel confeccionado em 
aglomerado melamínico de baixa pressão com 18 mm de espessura na 
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cor a ovo, prateleiras internas com regulagem de 32 a 32 mm. Portas 
em madeira melamínico de baixa pressão de 18 mm na mesma cor do 
tampo. Puxadores de polipropileno em formato de alça na mesma cor 
do mobiliário, com fechadura em aço niquelado com tambor de giro 
simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em 
polipropileno, para segurança dos usuários, 3 (três) dobradiças de aço, 
em cada porta, do  tipo copo  com mecanismo  que permite  abertura  
de  270º  e  regulagens  horizontais  e  verticais;   Base  em  aço  
galvanizado  SAE 1010/1020, retangular com 50x20#0,95mm, 
possuindo sapatas reguladoras de nível sextavado em polipropileno e 
diâmetro 35 mm, que permitem regulagens de nivelamento até 15mm. 
Estrutura fixada por meio de parafusos embutidos, juntamente com 
tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas, 
possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. As  partes  
confeccionadas  em  aço  serão  banhadas  em  soluções  ácidas,  
preparadas  para  remoção  de  camadas  de  oxidação  e 
posteriormente  em  soluções  de  lavagem.  Pintada  com  50  mícrons  
de  tinta  em  pó  híbrido,  com  polimerização  em  estufa aquecida a 
temperatura mínima de 200°C na cor cinza metalizado e preto. Chapa 
confeccionada através de cavacos de madeira maciça aglomerada 
prensada em resina de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para 
chapas de 18 mm e de 660 kg/³ para chapas de  25 mm  de  espessura,  
possuindo  resistência  à  flexão  de  160  kgf/cm²  para  chapas  de  18 
mm  e  140  kgf/cm²  para chapas  de  25 mm,  com  revestimento da  
superfície  em  laminado melamínico  de  baixa  pressão  texturizado  
com  0,3 mm  de espessura e resistência à abrasão de 400 ciclos. O 
licitante deverá apresentar Certificado de Conformidade com a NBR 
13961:2003, emitido pela ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, bem como deverá apresentar também a comprovação de 
atendimento à Norma Regulamentadora Nº 17 emitida por profissional 
competente certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de 
Ergonomia ou Laboratório Creditado pelo INMETRO. 

06 GAVETEIRO VOLANTE COM QUATRO GAVETAS 
Características mínimas aproximadas: Gaveteiro volante: Composto por 
duas gavetas simples e uma gaveta para pasta suspensa: TAMPO 
SUPERIOR em MDF melamínico baixa pressão de 25 mm de 
espessura com bordas encabeçada com fita de poliestireno reta 
espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma 
cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. CORPO DO 
GAVETEIRO, FRENTE E CORPO DAS GAVETAS em MDF BP de 18 
mm de espessura com bordas aparentes encabeçadas com fita reta de 
poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm na mesma cor da 
superfície aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. FERRAGENS: 
possuindo corrediças p/ gavetas comuns em aço com mecanismo em 
roldanas de nylon que permite abertura/deslizamento suave, e 
corrediças telescópicas para gaveta de pasta suspensa. Elementos de 
fixação por meio de parafusos embutidos, juntamente com tambores 
(modelo minifíx), buchas rosqueadas e cavilhas, possibilitando a 
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desmontagem sem danificar a madeira. Puxadores com desenho curvo 
e linhas suaves sem arestas injetados em polietileno e metalizados com 
proteção UV, com sapatas de acabamento entre móvel e puxador, 
injetado em polietileno. Fechadura em aço niquelado com tambor de 
giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento 
em polipropileno, para segurança dos usuários, com acionamento 
simultâneo entre as gavetas. Rodízio duplo, em polipropileno com giro 
360º graus. Fixados por parafuso 4,0x16mm. Tratamento das partes 
confeccionadas em aço banhadas em soluções acidas preparadas para 
remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de 
lavagem. Pintada com 50 microns de tinta em pó hibrida, com 
polimerização em estufa aquecida à temperatura mínima de 200°C nas 
cores cinza metalizada ou preta. Chapas de madeira MDF de média 
densidade confeccionadas com fibras de madeira maciça prensada em 
resina de alta qualidade, com densidade de 740 kg/m³ para chapas de 
18 mm e 720 kg/m³ para chapas de 25 mm de espessura e resistência à 
flexão de 350 kgf/cm² para chapas de 18 mm e 350 kgf/cm² para chapas 
de 25 mm de espessura. Revestimento da superfície em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e 
resistência à abrasão de 400 ciclos, na cor Ovo. Dimensões Largura de 
435mm Altura de 650 mm e Profundidade de 500mm. O licitante deverá 
apresentar comprovação de atendimento à Norma Regulamentadora Nº 
17 emitida por profissional competente certificado pela ABERGO – 
Associação Brasileira de Ergonomia ou Laboratório Creditado pelo 
INMETRO. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O Termo de Referência em tela tem como escopo a aquisição de móveis com recursos 
do Convênio INEP/ME Nº 801977/2014, para fins de equipar setor específico da Polícia Militar 
de Alagoas. Trata-se a presente aquisição de bens para equipar setor que dá suporte aos 
operadores do Sistema de Segurança Pública do Estado de Alagoas, por meio da execução de 
convênio que tem como objeto a segurança e o sigilo da distribuição e aplicação dos 
instrumentos de avaliação do INEP, possibilitando o cumprimento das obrigações 
constitucionais perante seus usuários e a sociedade. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. Entende-se que a aquisição pretendida pode ser classificada como bem comum, haja 
vista que, nos termos do parágrafo único do Art. 1º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho 2002, 
consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Ordem 
de Fornecimento, em remessa única, na Chefia de Suprimentos (CS), da Chefia Executiva 
Administrativa, na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública, situada na Rua Zadir 
Índio, n° 213, Centro, Maceió, Alagoas, CEP: 57020-480.  
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4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser 
inferior a 90 (noventa dias) dias, ou 2/3 (dois terços) do prazo total recomendado pelo 
fabricante.  

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

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

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

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

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

4.7. DOS LAUDOS 

4.7.1. Por força da Portaria Nº 393/GS/2015, publicada às fls. 8, do DOE de 08 de abril de 
2015, fica designado o Gestor do Convênio, o Ten Cel PM Mario Jorge Dos Santos, para fins 
de recebimento dos bens, podendo solicitar designação de comissão responsável para 
proceder à Análise Técnica, cabendo-lhes análise das especificações técnicas, 
documentação e num momento futuro acompanhar e fiscalizar a entrega do bem, cabendo ao 
Gestor atestar os documentos fiscais correspondentes, quando executados satisfatoriamente, 
para fins de pagamento; 

4.7.2. Para apreciação dos bens, os servidores designados terão como parâmetro a 
INSPEÇÃO VISUAL e/ou com equipamento específico de medição de todos os itens quanto 
ao atendimento mínimo às especificações técnicas do presente Termo de Referência. 

4.7.3. Admitir-se-ão móveis cuja especificação seja similar aos referenciados na planilha 
constante do tópico 1 deste Termo, desde que atendam plenamente às exigências de 
qualidade, conforto, garantia, durabilidade, dimensões aproximadas e ergonomia, 
comprovados por meio da apresentação das certidões requisitadas nos respectivos itens. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

5.1. São obrigações da Contratante:  

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

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

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
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5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado;  

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

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

5.3. 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:  

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

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

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

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

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

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

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

6. DA SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

7. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

8. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

8.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 
ou defeitos observados.  
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8.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 
competente.  

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 
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. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 
2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:  

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

9.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

9.1.3. Fraudar na execução do contrato;  

9.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

9.1.5. Cometer fraude fiscal;  

9.1.6. Não mantiver a proposta;  

9.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 
administrativo;  

9.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 
no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;  

9.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública.  

9.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções previstas Lei nº 8.666, de 
1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, observado o Decreto nº 4.054, de 
19 de setembro de 2008.  

9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que:  

9.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos;  

9.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  
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9.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados.  

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

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

Maceió/AL, 26 de outubro de 2015. 
 

  
MARIO JORGE DOS SANTOS – Ten Cel QOC PM 

Gestor do Convênio INEP/ME Nº 801977/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
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TERMO DE CONTRATO SSP/AL Nº 

(...)/(20...), QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O ESTADO DE ALAGOAS, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 

ESTADO  DA SEGURANÇA PÚBLICA DE 

ALAGOAS, E A EMPRESA (...) PARA 

FORNECIMENTO DE BENS. 

 

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública de Alagoas, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.226/0001-15 e 

com sede na Rua Zadir Índio, 213, CEP 57.020-480, Centro, Maceió, Alagoas, 

representado pelo Secretário de Segurança Pública, o Sr. Paulo Domingos de 

Araújo Lima Júnior, inscrito CPF sob o nº 495.708.894-20; 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...) e 

estabelecida na (...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante 

legal...), Sr. (...nome...), inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo com a 

representação legal que lhe é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto 

social...); 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 2100-1748/2015, inclusive Parecer 

PGE-PLIC nº (...), aprovado pelos Despachos PGE-PLIC-CD nº (...) e PGE-GAB nº 

(...), e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o 

presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é Fornecimento de mobiliário 

destinados a Secretaria de Estado da Segurança Pública para atender a 

Polícia Militar de Alagoas, no âmbito do Convênio INEP/ME nº 

801977/2014, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do 

Pregão Eletrônico nº xxx/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este 

instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

 

Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário 

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

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

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

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
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2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do 

corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial 

do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, 

sendo prorrogável na forma do art. 57, inciso I, § 1°, da Lei n° 8.666/93, 

conforme o PPA – 2016-2019. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

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

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e 

indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 

de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício 

de 2016, na classificação abaixo: Convenio  INEP/ME 801977/14 

Gestão/Unidade:  Secretaria de Estado da Segurança Pública 

Fonte: 0110 

Programa de Trabalho: 06.186.0221.3219.0000  

Elemento de Despesa:  44.90.52 

PI: 004443 

PTRES: 190019 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através 

de ordem bancária, para crédito em banco xxxxxx, agência xxxxx e conta 

corrente xxxxx indicados pelo contratado. 

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da 

Nota Fiscal que deverá identificar o número da nota de empenho, nos termos do 

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente na nota fiscal apresentada.  

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
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pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

ordem bancária para pagamento. 

5.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação. 

5.6.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os 

sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 

documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação. 

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.9. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à Contratada a ampla defesa.  

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não 

regularize sua situação.   

5.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da Contratante, não será rescindido o contrato em execução com 

a Contratada inadimplente.  

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

legislação aplicável. 

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 
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6.3. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

7.1.   O prazo de entrega do objeto deverá ser no máximo 60 (sessenta) dias, 

contados do recebimento da ordem de fornecimento, em remessa, mediante 

solicitação do fiscal do contrato, na seguinte localidade e endereço: Chefia de 

Suprimentos (CS), da Chefia Executiva Administrativa, na sede da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública, situada na Rua Zadir Índio, nº 213, Centro, Maceió/AL, 

CEP 57.020-480, conforme TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I, contados do 

recebimento definitivo dos produtos. 

7.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no 

Termo de Referência e na proposta.  

7.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações e quantitativos constantes no Edital e na proposta, devendo 

ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da 

Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

7.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

realizada dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

7.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 

contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 

8.1.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto é acompanhada e 

fiscalizada pelo Sr.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, designado Gestor 

contratual. 

8.1.1. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir 

ordens de fornecimento; proceder ao acompanhamento técnico do fornecimento; 

fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; comunicar à 

CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários 
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ao seu correto cumprimento; solicitar à Administração a aplicação de penalidades por 

descumprimento de cláusula contratual; fornecer atestados de capacidade técnica 

quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais; atestar as notas 

fiscais de fornecimento para efeito de pagamentos; recusar os bens que estiverem 

fora das especificações e quantidades discriminadas no Anexo Único deste contrato e 

solicitar sua substituição; solicitar à CONTRATADA e a seu preposto todas as 

providências necessárias ao bom fornecimento dos bens. 

8.2. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

8.2.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados 

pela autoridade competente. 

8.3. 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 corresponsabilidade da Administração ou de seus 

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

8.4. 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. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA 

CONTRATADA 

9.1. São obrigações da Contratante: 

9.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus 

anexos; 

9.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações e quantitativos constantes do Edital 

e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

9.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão ou servidor especialmente designado; 

9.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo 
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de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9.3. 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: 

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, quantitativos, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 

acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 

marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

9.3.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o 

caso. 

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 

de 1990); 

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos; 

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 

que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

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

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

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

10. CLÁUSULA DEZ – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei 

nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que: 

10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5. Cometer fraude fiscal; 

10.1.6. Não mantiver a proposta; 

10.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar 

contrato administrativo; 

10.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, 
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sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; 

10.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública. 

10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções 

previstas no Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008. 

10.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

10.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

10.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

10.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente 

a Lei nº 6.161, de 2000. 

10.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

11. CLÁUSULA ONZE – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas 

no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-

se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

11.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

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

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
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11.5.3. Indenizações e multas. 

 

12. CLÁUSULA DOZE – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à Contratada: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira; 

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por 

parte da Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

 

13. CLÁUSULA TREZE – DOS CASOS OMISSOS. 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas 

de licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

14. CLÁUSULA QUATORZE – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

15. CLÁUSULA QUINZE – FORO 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo 

de Contrato será o da Comarca de Maceió – AL. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 4 

(quatro) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contratantes.  

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

___________________________________________ 

CONTRATANTE 

___________________________________________ 

CONTRATADA 

___________________________________________ 

TESTEMUNHA  CPF Nº 

___________________________________________ 

TESTEMUNHA  CPF Nº 
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ANEXO III – Modelos de Proposta Comercial 

Razão Social da Licitante:...................................................................... 

CNPJ:...................................Endereço: ................................................ 

.......................................................................................................... 

CEP: ......................Telefone:...........................FAX:.............................. 

E-Mail:................................................................................................ 

As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos 

produtos que compõem a solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, 

unidades, preço unitários e totais gerais, expressos em reais (R$). 

 

Descrição Detalhada do Objeto 

Item Marca e Modelo Unid. Quant. 
Preço Expresso em R$ 

Unitário Total 

01 XXXXXXXXXX XX XX XXX XXX 

Total Geral  

 

GARANTIA: A licitante DECLARA Além das demais especificações e garantias constantes 

no edital e seus anexos e no Termo de Referencia , sem custos adicionais, excetuando-

se casos fortuitos, de força maior, acidentes e mau uso da Administração. 

PRAZO DE ENTREGA: Prazo máximo de entrega será em, 60 (sessenta) dias após a 

assinatura do contrato 

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados a partir da data da abertura do certame. 

GARANTIA DOS BENS: A contratada deverá dar garantia mínima de 12 (doze) meses 

para os MATERIAIS e fornecer termo de garantia das peças utilizadas de acordo com 

especificações do fabricante. 

PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração 

conforme definido na minuta contratual, ANEXOIII deste Edital. 

CONTA BANCÁRIA: Banco XXXXXXX, Agência: XXXXX, Conta Corrente: XXXXXXXX. 

Declaro: 

1. Que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os 

impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos 

previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 

objeto da licitação. 

2. Que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus 

anexos. 

Local e Data. 
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PROCESSOS N.º 2100-1748/2015 – SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO SSP/AL N.º– 032/2016  

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A PMAL NO ÂMBITO DO CONVÊNIO INEP/ME Nº 801977/2014 

 

SSP/CHEPL 

Fls. _______ 

___________ 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel timbrado da empresa) 

 

ANEXO IV – Modelos de Declarações  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

DECLARAÇÃO 

(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação) 

..........................................................................................., inscrito no 

CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. ............................................................, 

portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF nº 
................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do 
art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no item 4.4.2 do Edital 

da licitação de referência, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

Edital.  

Local e data.  

________________________________________ 

(Representante legal) 
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___________ 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

DECLARAÇÃO 
(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação)  

..........................................................................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. ............................................................, 
portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF nº 

................................., DECLARA, para fins do disposto no item 4.4.3. do 
Edital da licitação de referência, a inexistência de fato superveniente 
impeditivo de sua habilitação, comprometendo-se a informar eventuais e 

futuras ocorrências nesse sentido, sob as penas da Lei.  

Local e data.  

________________________________________ 
(Representante legal) 
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DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 

(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação)  

..........................................................................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. ............................................................, 

portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF nº 
................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 

27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, e no item 4.4.4. do Edital da licitação de referência, 
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.  

Local e data.  

________________________________________ 
(Representante legal) 
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DECLARAÇÃO  
(em papel timbrado da empresa) 

Ref.: (Identificação da licitação)  

..........................................................................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. ............................................................, 
portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF nº 

................................., DECLARA, para fins do disposto no item 4.4.1. do 
Edital da licitação, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.  

Local e data.  

________________________________________ 
(Representante legal) 

 

 

 

 


