
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

EDITAL

Pregão Eletrônico nº 040/2018

Data de abertura da sessão: 

13/11/2018, às 10h

 no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br

Data de início do cadastramento da proposta:  30/10/2018
Data limite para cadastramento da proposta: 13/11/2018

Nº do processo: 
014/000015/2018

Secretaria Municipal de  
Saúde

SRP?

☐ Sim ☒ Não

Exclusiva ME/EPP?

☐ Sim (totalmente) 

☒ Sim (parcialmente) 

☐ Não

Reserva de quota 
ME/EPP?

 ☐ Sim ☒Não

Objeto:   Aquisição de Equipamentos Eletrônicos
e  Eletrodomésticos,  em  atendimento  as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
de Duque de Caxias,  para equipar as 4(quatro)
Unidades  Básicas  de  Saúde  -  UBS,  conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

Decreto 7.174?

☐ Sim ☐ Não

☒ Não se aplica

Margem de 
preferência?

☐ Sim ☒ Não

Valor total estimado:

 R$ 212.790,57 (Duzentos e doze mil setecentos e
noventa reais e cinquenta e sete centavos)

Vistoria/Visita?

a. ☐Obrigatória 

b. ☐  Facultativa
c. ☒Não se aplica

Amostra/

Demonstração?

☐Sim ☒ Não

 ☒ Não se aplica

 

Tipo de licitação:
Menor preço por item

Prazo para envio da proposta/documentação de habilitação: 02 (duas)  horas, 
por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), contadas da 
convocação efetuada pelo  Pregoeiro no “chat”, e , posteriormente, em 
original, no prazo de  até 02 (dois) dias úteis, para o endereço:   Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias- Equipe Pregão - Alameda Dona Esmeralda- 
206 – Jardim Primavera- Duque de Caxias- RJ- CEP: 25215-260. 

Pedidos de esclarecimentos e impugnações 

Para o endereço eletrônico: 

 equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br

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

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
“Comprasnet” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias pelo endereço www.comprasgovernamentais.g
ov.br, selecionando as opções Consultas > Pregões > Em andamento > Cód. UASG “985833”. O edital e outros anexos estão disponíveis
para download no Comprasnet e também no endereço h  ttp://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao  .  

http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
mailto:equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2019

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Processo Administrativo n.°014/000015/2018

1 – INTRODUÇÃO

1.1 Torna-se público,  para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias, através da Equipe Pregão nomeada através da Portaria nº. 1138/GP/2018,
sediada a Alameda Dona Esmeralda, nº 206 – Jardim Primavera – Duque de Caxias – RJ,
realizará  certame licitatório,  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma ELETRÔNICA,  do tipo
menor  preço POR  ITEM, para  atendimento  do  objeto  definido  no  presente  edital,  nos
termos  da Lei  nº  10.520,  de  17 de  julho  de 2002,  no Decreto  Municipal  nº  6776/2017,
Decreto Municipal nº 6.884/2017, Decreto Municipal nº 6.652/2016, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG  nº  2,  de  11  de  outubro  de  2010,  da  Lei  Complementar  n°  123,  de  14  de
dezembro de 2006, Lei Municipal nº 2.739/2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, e, no que couber, toda legislação aplicável à
espécie. 

1.1.1  Em  caso  de  discordância  existente  entre  as  especificações  deste  objeto  no
“Comprasnet” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
1.2 O  edital  se  encontra  disponível  no  portal  da  transparência:
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/licitacoes.php,  ou  ainda  poderá  ser  retirado
pessoalmente,  através  de  pen  drive,  no  Setor de  Licitação,  situada  à  Alameda  Dona
Esmeralda, nº 206 – Jardim Primavera – Duque de Caxias – RJ.

1.3 FORMALIZAÇÃO  DE  CONSULTAS  E  MAIORES  INFORMAÇÕES:  Comissão
permanente de licitações sediada Alameda Dona Esmeralda, nº 206 – Jardim Primavera –
Duque de Caxias – RJ, durante o seu expediente de atendimento ao público, de segunda a
sexta-feira, das 09h00min às 17h00min, ou pelo telefone (21) 2773-6237, ou ainda, através
do e-mail: equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br.

1.4 Não  havendo  expediente  no  órgão  licitante  ou  ocorrendo  qualquer  ato  ou  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 do PREGOEIRO em sentido
contrário.

1.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados
ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço  indicado no item 1.3.

1.6 Caberá ao Pregoeiro,  auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital decidir
responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes
do encerramento do prazo de acolhimento de propostas.

mailto:equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
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1.7 Os interessados poderão formular impugnações ao edital em até 2 (dois) dias  úteis
anteriores à abertura da sessão, sendo que as impugnações deverão ser encaminhadas
através do e-mail  mencionado no subitem 1.3,  ou por petição dirigida ou protocolada no
PROTOCOLO DO SETOR DE LICITAÇÕES da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias
com endereços sito ao item 1.3.

1.7.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável da elaboração do edital, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

1.8 Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de divulgação
em que se deu o texto original, reabrindo-se prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

1.9  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.

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

1.11  Tanto as respostas às impugnações  quanto aos pedidos de esclarecimentos  serão
divulgados  mediante  nota  na  página eletrônica www.compras  governamentais  .gov.br,   no
campo específico para mensagens do sistema eletrônico, ficando as empresas interessadas
em participar do certame, obrigadas a acessá-los para obtenção das informações prestadas.

2 – DO OBJETO

2.1 O  objeto  da  presente  licitação  é a  Aquisição  de  Equipamentos  Eletrônicos  e
Eletrodomésticos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
de Duque de Caxias, para equipar as 4(quatro) Unidades Básicas de Saúde - UBS,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2  A licitação  será  dividida  em  itens,  conforme  especificado  no  Termo  de  Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Os  recursos  necessários  à  realização  do  serviço  ora  licitado  correrão  à  conta  da
seguinte dotação orçamentária: 14.91.10.301.0021.2255.44.90.52.00-00

3.2.1 O  total  estimado,  correspondente  ao  somatório  dos  itens  é  de  R$  212.790,57
(Duzentos e doze mil setecentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

4 – DO CREDENCIAMENTO

4.1 O  Credenciamento  é  o  nível  básico  do registro  cadastral  no  SICAF,  que  permite  a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica
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4.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio  www.comprasgovernamentais.gov.br,  com  a  solicitação  de  login  e  senha  pelo
interessado.

4.3 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.

4.4 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.

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

5 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1   Poderão  participar  deste  Pregão  interessados  cujo  ramo  de  atividade  seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto
no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

5.1.1 Em  relação  ao  item  2(dois)  da  proposta  de  preços a  participação  é  exclusiva  a
microempresas, microempresa individual e empresas de pequeno porte nos termos do art
30 da Lei Municipal nº 2739/2015.

5.1.2  Os itens 1,3,4,5,6,7,8 e 9 são de ampla participação, estando estes disponíveis
tanto para microempesas, MEI E EPP quanto às empresas de grande porte. 

5.1.3 Os quantitativos dos Itens 1(um) e 2(dois) da proposta de preços desta licitação, estão
divididos em cota Principal e cota reservada para participação exclusiva de ME’s, EPP’s e
MEI’s,  que  atendam  as  exigências  deste  edital,  sem  prejuízo  de  participação  na  cota
principal, em atendimento a Lei n° 123/2006, com alterações introduzidas pela Lei 147/2014
e art 30 da Lei Municipal nº 2739/2015 .

5.1.3.1 O  item 2  (dois)  da  proposta  de  preços,  corresponde  a  cota  reservada  para  as
microempresas,  microempreendedor  individual  e  empresas  de  pequeno  porte, estando
vinculado ao item 01(um) que é de ampla participação.

5.1.3.2  Não  havendo  vencedor  em  relação  ao  item  decorrente  de  cota  reservada  a
microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, nos termos
do art.  43,  III,  da Lei Complementar  nº 123,  de 2006,  aquela  poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado de acordo com o Art 30 § 3º da Lei Municipal
2739/15. 
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5.1.4 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação da
cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor do
que o obtido na cota reservada. 

5.2 Será  concedido  tratamento  favorecido  para  as  microempresas,  MEI e  empresas  de
pequeno  porte,  para  o  agricultor  familiar,  o  produtor  rural  pessoa  física  e  para  o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de
2006.

5.3 Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

5.3.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.3 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.3.4 que  estejam  sob  falência,  concurso  de  credores,  em  processo  de  dissolução  ou
liquidação;

5.3.5 entidades  empresariais  que  estejam  reunidas  em  consórcio;  Acórdãos  de  ns.
1.636/2006-P e 566/2006-P” - TCU Ac n. 2869/2012-Plenário (Item 1.7.1).

5.4 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.4.1 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.

5.4.2 a assinalação do campo “não”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei  Complementar nº 123,  de 2006,  mesmo que a
licitante seja qualificada como microempresa, microempreendedor individual ou empresa de
pequeno porte;

5.4.3 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;

5.4.4 que  inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  certame,  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

5.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

5.4.6 que  a  proposta  foi  elaborada  de  forma  independente,  nos  termos  da  Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

6 – DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes deverão encaminhar
proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado até a data e horário marcados para
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a abertura da sessão,  às 10:00hs do dia  13 de  Novembro de 2018, horário de Brasília,
exclusivamente  por  meio  do  sistema  eletrônico  –  www.comprasgovernamentais.gov.br,
quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 
6.2  Todas  as  referências  de  tempo  no  Edital,  no  aviso  e  durante  a  sessão  pública
observarão o horário de Brasília – DF.

6.3 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. 

6.4 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. 

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

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

6.6.1 valor unitário e total do item

6.6.2 Marca;

6.6.3 Fabricante; 

6.6.4 Descrição detalhada do objeto:  indicando,  no que for aplicável,  o modelo,
prazo de validade ou de garantia e especificações.

6.7 Todas  as  especificações  do  objeto  contidas  na  proposta  vinculam  o  fornecedor
registrado. 

6.8 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.

6.9 No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas com seguros, encargos
sociais, impostos e taxas, transporte, despesas administrativas e lucros e demais insumos
necessários à sua composição

6.10 A proposta deverá ser apresentada detalhadamente devendo estar incluídas todas as
despesas com seguros, encargos sociais e demais insumos necessários a sua composição;

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

6.12 A proposta de preços deverá ser apresentada com valor POR ITEM, não podendo ser o
valor do item superior ao estimado na planilha estimativa de preços anexo III do edital.

6.13 No ato da entrega da proposta ao procedimento licitatório advindo da presente
solicitação, o contratante deverá indicar o prazo de garantia para cada equipamento,
bem  como  as  condições  para  assistência  técnica,  comprovando  que,  o  mesmo
prestará tal serviço no caso de não assistência por parte do fabricante.
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6.14 O fornecedor no momento da licitação junto com a proposta, deverá apresentar
folheto do equipamento contendo, marca, modelo, descrição ao qual o mesmo está
ofertando, no caso do folheto/folder estiver em desacordo com as especificações do
Termo de Referência, a empresa será desclassificada.

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1  A abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  em sessão  pública,  por  meio  de  sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que  não  estejam em conformidade  com os  requisitos  estabelecidos  neste  Edital,  forem
omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

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

7.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.

7.5 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. 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor (unitário); 

7.6 Os licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário  fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser R$ 0,01(hum centavo).

7.7.1 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro,  devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Gestão;
7.7.2 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
7.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo sistema.
7.8.1 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos
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7.9 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.10 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

7.12 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. 

7.13 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e
seus anexos. 

7.14 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. 

7.15 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.

7.16 Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita
Federal,  do  porte  da entidade  empresarial.  O  sistema identificará  em coluna  própria  as
licitantes  qualificadas  como  microempresas,  MEI ou  empresas  de  pequeno  porte,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 26 e 27 da Lei Municipal nº 2739/15.

7.17 Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as
propostas de pessoas qualificadas como microempresas,  MEI ou empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance
de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a  comunicação
automática para tanto.

7.19 Caso a licitante  qualificada como microempresa,  microempreendedor  individual  ou
empresa  de  pequeno  porte  melhor  classificada  desista  ou  não  se  manifeste  no  prazo
estabelecido,  serão  convocadas  as  demais  licitantes  qualificadas  como  microempresa,
microempreendedor individual  ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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7.19.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, o critério de
desempate  será  aplicado  conforme regulamentado  pela  lei  8.666/93  e  suas  respectivas
alterações.

7.20 Ao final  do procedimento,  após o encerramento da etapa competitiva,  os licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

7.21 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante mais bem classificado.

8 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2 O critério  de aceitabilidade será o menor preço POR ITEM, sendo desclassificada a
proposta ou o lance vencedor com valor DO ITEM, superior  ao preço máximo fixado na
planilha  estimativa  de  preços  anexo  III,  ou  que  apresentar  preço  manifestamente
inexequível.

8.3 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta,
os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971,
de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.4 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.

8.4.1 Se  houver  indícios  de  inexequibilidade  da  proposta  de  preço,  ou  em  caso  da
necessidade de  esclarecimentos  complementares,  poderão  ser  efetuadas  diligências,  na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.4.2 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente  pela  análise  da  planilha  de  custos,  não  sendo  possível  a  sua  imediata
desclassificação,  será  obrigatória  a  realização  de  diligências  para  aferir  a  legalidade  e
exequibilidade da proposta.

8.4.3 Qualquer  interessado  poderá  requerer  que  se  realizem  diligências  para  aferir  a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita.
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8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante  para enviar  documento digital,  por  meio  de
funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob
pena de não aceitação da proposta. 

8.5.1 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.

8.5.1.1 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. 

8.5.2 Caso  a  compatibilidade  com  as  especificações  demandadas,  sobretudo  quanto  a
padrões de qualidade  e  desempenho,  não possa ser  aferida  pelos  meios  previstos  nos
subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03
(três) dias úteis contados da solicitação.

8.5.2.1 Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento  para  a  avaliação  das  amostras,  cuja  presença  será  facultada  a  todos  os
interessados, incluindo os demais licitantes.

8.5.2.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.5.2.3 No  caso  de  não  haver  entrega  da  amostra  ou  ocorrer  atraso  na  entrega,  sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.5.2.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro  analisará  a  aceitabilidade  da  proposta  ou  lance  ofertado  pelo  segundo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência. 

8.5.2.5 Os  exemplares  colocados  à  disposição  da  Administração  serão  tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.2.6 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas
pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.2.7 Os licitantes deverão colocar  à disposição  da Administração todas as condições
indispensáveis  à  realização  de  testes  e  fornecer,  sem ônus,  os  manuais  impressos em
língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
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8.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

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

8.8 O Pregoeiro  poderá encaminhar,  por  meio  do sistema eletrônico,  contraproposta ao
licitante  que apresentou o  lance mais  vantajoso,  com o fim de negociar  a obtenção de
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

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

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

8.9 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 26 e 27 da Lei Municipal nº 2739/15, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

9 – DA HABILITAÇÃO 

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

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

descumprimento  das  condições  de  participação,  especialmente  quanto  à existência  de

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta

aos seguintes cadastros:

a)SICAF;

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

c)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).

d)Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

e)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.

f) Cadastro de contratantes penalizados pela Prefeitura Municipal de Duque de
Caxias;

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis


ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

             Setor de Licitação

9.1.2 Constatada a existência de sanção  que impeça a participação no certame ou a futura
contratação,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante  inabilitado,  por  falta  de  condição  de
participação.

9.2 Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica
e  à  Regularidade  Fiscal  e  trabalhista e  Qualificação  econômico-financeira,  além  de
Qualificação técnica, nas condições seguintes:

I – Habilitação jurídica: 

a)No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b)Em  se  tratando  de  microempreendedor  individual  –  MEI:  Certificado  da  Condição  de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c)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;

d)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;

e)No caso de microempresa, microempreendedor individual 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,  microempreendedor
individual  ou  empresa de  pequeno  porte,  segundo  determinado  pelo  Departamento  de
Registro Empresarial e Integração – DREI;  

f)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;

g)No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida,
ou, ainda, outros documentos definidos nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de
2012.

h)No  caso  de  produtor  rural:  matrícula  no  Cadastro  Específico  do  INSS  –  CEI,  que
comprove  a  qualificação  como  produtor  rural  pessoa  física,  nos  termos  da  Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

i)No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:  decreto de
autorização;

j)Os  documentos  acima  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da
consolidação respectiva;

II – Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,  se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Federal  mediante  a  apresentação  de
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da  União,  ou  Certidão  Conjunta  Positiva  com  efeito  negativo,  expedida  pela
Secretaria  da Receita  Federal  do Brasil  (RFB)  e  Procuradoria-Geral  da Fazenda
Nacional  (PGFN),  que  abrange,  inclusive,  as  contribuições  sociais  previstas  nas
alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

d) Prova de regularidade  perante a  Fazenda  Estadual  mediante  a  apresentação da
Certidão  Negativa  de  Débitos,  ou  Certidão  Positiva  com  efeito  de  Negativa,  do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
expedida  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ou,  se  for  o  caso,  certidão
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição
estadual;

e) Caso  o  licitante  esteja  estabelecido  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  a  prova  de
regularidade  com  a  Fazenda  Estadual  será  feita  por  meio  da  apresentação  da
Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida
pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida
Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral
do Estado ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do
objeto social, está isento de inscrição estadual;

f) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal  mediante a apresentação da
Certidão  Negativa  de  Débitos,  ou  Certidão  Positiva  com  efeito  de  Negativa,  do
Imposto  sobre Serviços  de Qualquer  Natureza -  ISS,  ou,  se  for  o caso,  certidão
comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição
municipal, e divida ativa;

g) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

h) Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou
da Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas. 

III – Qualificação econômico-financeira;

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor  da sede da pessoa jurídica,
Para as licitantes sediadas na Cidade do Rio de Janeiro, a prova será feita mediante
apresentação de certidões dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios de Registro de Distribuição e pelos
1º e 2º Ofícios de Interdições e Tutelas. As licitantes sediadas em outras comarcas do
Estado do Rio de Janeiro ou em outros Estados deverão apresentar, juntamente com as
certidões  negativas  exigidas,  declaração  passada  pelo  foro  de  sua  sede,  indicando
quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falências e
concordatas. Não serão aceitas certidões com validade expirada ou passadas com mais
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de 90 (noventa) dias, contados da efetiva expedição do Cartório em relação à data da
realização do Pregão. 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei incluindo termo de abertura e encerramento do livro diário
registrados,  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;

c) 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;

d)  A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices  de Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a 
Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo 
Não Circulante

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =

Ativo Circulante

Passivo
Circulante

e) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC),  deverão comprovar  patrimônio  líquido de  10 % (dez por  cento)  do valor
estimado da contratação ou item pertinente.

9.3 Os documentos exigidos para habilitação relacionado nos subitens acima, deverão ser
apresentados  em  meio  digital  pelos  licitantes,  por  meio  de  funcionalidade  presente  no
sistema (upload),  no prazo de 02 (duas) horas após solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico, junto com a proposta ajustada ao lance final, sob pena de INABILITAÇÃO. Caso
haja  dificuldade  para  anexá-los,  o  licitante  deverá  entrar  em  contato  com  a  Comissão
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através do telefone (21) 2773-6237 para solicitar ao pregoeiro que o convoque no chat para
que o mesmo requeira autorização para encaminhar a referida documentação novamente.

9.3.1 Somente  mediante  autorização  do  Pregoeiro  e  em  caso  de  indisponibilidade  do
sistema,  será  aceito  o  envio  da  documentação  por  meio  do  e-mail
equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br.

9.3.2 Posteriormente, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de
cópia  reprográfica,  autenticada por  tabelião  de notas,  ou por  servidor  da Administração,
desde que conferidos  com o original,  ou publicação em órgão da imprensa oficial,  para
análise, no prazo de 02 (dois) dias úteis.
9.4 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

9.5 Serão consultados os sítios oficiais emissores de certidões.

9.5.2 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 02 (duas) horas, documento válido que comprove o
atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das licitantes qualificadas como
microempresas, MEI ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 24, § 1º da Lei
Municipal nº 2739/15.

9.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada  como microempresa,  microempreendedor  individual ou  empresa  de  pequeno
porte seja declarada vencedora,  uma vez que atenda a todas as demais  exigências  do
edital.

9.6.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.6.2 Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  licitante  qualificada  como
microempresa,  microempreendedor  individual ou empresa de pequeno porte,  e uma vez
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 a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração  pública,  quando  requerida  pelo  licitante,  mediante  apresentação  de
justificativa.
9.6.3 A  não-regularização  fiscal  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior  acarretará  a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura
da sessão pública.

9.7 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.

mailto:equipepregao.segov@duquedecaxias.rj.gov.br
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9.8 Será  inabilitado  o licitante  que não comprovar  sua habilitação,  deixar  de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

9.9 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos  26 e  27 da Lei Municipal nº 2739/15, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

10 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor  não assinar  a  termo de contrato ou não comprovar a regularização
fiscal,  nos termos do art.  24, §1º da Lei Municipal  nº  2739/15.  Nessas hipóteses,  serão
adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

10.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 Além  do  envio  da  proposta  final  do  licitante  declarado  vencedor,  por  meio  de
funcionalidade presente no sistema eletrônico (upload), a qual deverá ser encaminhada no
prazo  de  02  (duas)  horas,  a  contar  da  solicitação  do  Pregoeiro,  a  mesma deverá  ser
encaminhada  por  meio  físico,  no prazo de até  02 (dois)  dias  úteis,  juntamente  com  a
documentação, e deverá:
11.1.1 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.

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

11.2 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.

11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
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12 – DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada
como microempresa, microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte, 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.

12.2 Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a  tempestividade  e  a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

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

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.2.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou no
mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão.

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

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

1  2  .5 O recurso será processado e decidido de acordo com o Decreto Municipal nº  
6.652/2016  , bem como Lei nº 10.520/2002, e, de forma subsidiária, pela Lei 8.666/93.     

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1 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.

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

14 – DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

             Setor de Licitação

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

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

14.2 Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta

ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o

Poder Público.

14.3 A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) 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. 

14.4 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 da Adjudicatária, mediante correspondência

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito

no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.5 O prazo previsto no subitem anterior  poderá ser prorrogado,  por igual  período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.6 Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente,  a
Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

a)Na  hipótese  de  irregularidade  do  registro  no  SICAF,  o  contratado  deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias,
sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15 – DO PREÇO
15.1 Os preços são fixos e irreajustáveis. 

16 – DA ENTREGA, RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1 Para produtos de procedência nacional o prazo de entrega é de 30 (trinta) dias,
contados a partir da assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, em
remessa única.

16.2 Para produtos de procedência importada o prazo de entrega é de 60 (sessenta)
dias,  contados  a  partir  da  assinatura  do  Termo  de  Contrato  ou  instrumento
equivalente, em remessa única.

16.3 Os  bens  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  02  (dois)  dias,  pelo  (a)
responsável  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior
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verificação  de  sua  conformidade  com  as  especificações  constantes  neste  Termo  de
Referência e na proposta.

16.4 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
substituídos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da notificação da contratada,
ás suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

16.5 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de  05 (cinco) dias, contados do
recebimento  provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  material  e
consequente aceitação conferência do responsável pelo recebimento.

16.5.1 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;

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

16.7 O fornecedor  deverá,  obrigatoriamente,  agendar  entrega dos materiais  no dia
agendado, local e horário de entrega de 9:00 ás 11:00 e de 13:00 ás 15:00.

16.8 No dia agendado, a empresa fará a triagem e a entrega da Nota Fiscal e dos materiais
nos  endereços  abaixo  discriminados,  mediante  solicitação  formal  da  Responsável  da
Coordenação de Atenção Básica a Saúde.

16.8.1 Endereços:

UBS TREVO DAS MISSÕES - Rua Hum, 02 - Trevo das Missões - Cep: 25255-260

UBS CANGULO - Estrada Brasileira,  Esquina Rua PE.  Bartolomeu Fagundes,  Lote 03 -
Cangulo - Cep:25243-211

UBS CALUNDU - Estrada do Calundu, SN - Calundu - Cep: 25040-060

UBS BARRO BRANCO - Rua Joaquim Nabuco,  SN - Esq Pedro Alvares Cabral -  Barro
Branco - Cep: 25267-122.

16.8.1 Responsável pelo recebimento: Flávia Costa Tel (21) 96456-0804.

16.9  A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor especialmente
designado para este fim pela contratante, de acordo com o estabelecido na art. 67 da Lei
Federal  nº  8666/93,  a  ser  informado  quando  da  lavratura  do  instrumento  contratual,
anotando  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências  relacionadas  com  a  execução  e
determinando o que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados.

16.10 A fiscalização de que trata este item Não exclui  em reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições  técnicas  ou  vícios  redibitórios,  e  na  ocorrência  deste,  não  implica  em
corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art nº 70 da lei 8666/93.

17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 
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17.1 São obrigações da contratada;

17.1.2  A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes na proposta, assumido
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:

17.1.2.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes na proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência (nacional ou importada)
e prazo de garantia ou validade;

17.1.2.2 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);

17.1.2.3  Substituir, reparar ou corrigir, ás suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

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

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

17.1.2.6 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;   

17.1.2.7 Não será admitida subcontratação do objeto comprado.

17.2 São obrigações da Contratante

17.2.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas na proposta;

17.2.2  Verificar  minuciosamente,  o  prazo  fixado,  a  conformidade  dos  bens  recebidos
provisoriamente com as especificações constantes da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo; 

17.2.3  Comunicar á Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

17.2.4  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contatada,  através de
comissão/servidor especialmente designado;

17.2.5  Efetuar  o  pagamento  á  Contratada  no  valor  correspondente  ao  fornecimento  do
objeto, no prazo e forma estabelecidos;

17.3  A  administração  não  responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados á 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.

18 – DO PAGAMENTO
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18.1  O  pagamento  das  faturas  apresentadas  se  processará  após  a  efetivação  dos
procedimentos legais cabíveis e comprovação de que o atendimento do respectivo objeto da
licitação  foi  feito  conforme  as  especificações  e  condições  previstas  e  estabelecidas  no
presente instrumento, seus anexos proposta de preço e demais documentos inerentes ao
processo.

18.2  O contratado deverá apresentar sua documentação de cobrança mediante  serviços
efetuados.

18.3  O valor da obrigação devido será efetuado em prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados da abertura do processo administrativo de pagamento a contar da data final do
período do adimplemento de cada parcela.

18.4 O pagamento somente será autorizado depois  de efetuado o “atesto”  pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
18.5 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.
18.6 Será considerada data do pagamento o dia  em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.7 Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação
aplicável.

18.8 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 referida Lei Complementar.

18.9 Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra o FUNDO MUNICIPAL
DE  SAÚDE DE  DUQUE  DE  CAXIAS,  CNPJ nº.  11.128.809/0001-10,  e  endereçados  à
Alameda James Franco nº. 03 Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

18.10 No setor  apropriado  da  Prefeitura  Municipal  de  Duque  de  Caxias,  o  interessado
deverá protocolar sua solicitação formal para pagamento, da qual deverá constar:

a. Requerimento de pagamento;

b. DANFE, atestado e datado em seu verso, por 02 (dois) servidores autorizados com
identificação dos mesmos (carimbo com matrícula), sendo pelo menos 1(um) estável
e  pertencente  ao  quadro  efetivo  da  Prefeitura  Municipal  de  Duque  de  Caxias,
acompanhado  de  declaração  formal  da  regular  entrega  dos  bens  faturados,  de
acordo com a contratação efetuada;

c. Termo de contrato e seus aditivos, devidamente publicado (quando couber);
d. Autorização de Fornecimento (AFO) pertinente ao faturamento;
e. Planilha   de  controle  de  todos  os  itens  constantes  na  AFO,  apresentando  as

quantidades  de todos os itens contratados, as quantidades dos itens fornecidos e o
saldo a fornecer restante dos itens, quando tratar-se de dentrega parcelada;
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f. Nota de empenho;
g. Autorizo do ordenador da despesa pertinente;
h. Relatório do fiscal do contrato, quando a entrega for parcelada;
i. Portaria de Nomeação do fiscal, devidamente publicada;
j. Certidões regulares de FGTS e CND;
k. Anexo II do Decreto 6427/14;

19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1  Comete infração administrativa,  nos termos  do art  7º  da Lei nº 10.520, de 2002,  o
licitante/adjudicatário que: 

19.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2 apresentar documentação falsa;

19.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5 não mantiver a proposta;

19.1.6 cometer fraude fiscal;

19.1.7 comportar-se de modo inidôneo;

19.2 Considera-se  comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes,  em qualquer  momento  da licitação,  mesmo após  o  encerramento  da  fase de
lances.

19.3 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III -  suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV-  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante a  própria  autoridade que aplicou  a  penalidade,  que será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

19.4 As  sanções  previstas  nos  incisos  I,  III  e  IV  do  item  19.3 poderão  ser  aplicadas
juntamente  com a do inciso  II,  facultada  a  defesa prévia  do interessado,  no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
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19.5 A sanção estabelecida  no inciso  IV  do item 19.3 é  de competência  exclusiva  ddo
Secretário  Municipal,  conforme o caso,  facultada a  defesa do interessado no respectivo
processo,  no  prazo  de  10  (dez) dias  da  abertura  de  vista,  podendo  a  reabilitação  ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

19.6  As sanções previstas nos incisos III e IV do item 19.3 poderão também ser aplicadas
às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.

19.7 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 9.784, de 1999.

20 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1 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. 
20.2 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.
20.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
20.4 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.
20.5 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.
20.6 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.
20.7 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.
20.8 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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20.9 O  Edital  está  disponibilizado,  na  íntegra,  no  endereço  eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br,  no  portal  da  transparência  de  Duque  de  Caxias,
http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao,  ou  ainda  poderá  ser
retirado pessoalmente, através de pen drive, na Comissão Permanente de Licitação, situada
à Alameda Dona Esmeralda, nº 206 – Jardim Primavera – Duque de Caxias – RJ, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados.
20.10 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência c/ anexos

ANEXO II – Proposta de Preços

ANEXO III – Planilha Estimativa de Preços 

ANEXO IV - Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação

ANEXO V - Declaração de Ilícitos Trabalhistas

ANEXO VI - Declaração de Fato Superveniente

ANEXO VII - Declaração de Microempresa EPP

ANEXO VIII – Minuta de Contrato

Duque de Caxias, 29 de Outubro  de 2018.

Secretário Municipal de Saúde

http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/portal/index.php/licitacao
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/ 2018

DATA E HORA DA REALIZAÇÃO:  _____de ______de 2018 ÀS ____:00 horas.

RAZÃO SOCIAL: ____________________________________________________________________________________________________________

ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________________________________

CNPJ: ___________________

ITEM DESCRITIVO UNID. QTDE MARCA
VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1

Computador com placa mãe compatíveis, processador de no mínimo 4 núcleos, 
3.20Ghz, 06MB memória cache, memória RAM de no mínimo 8GB (expansíveis 
até 16GB) (1600MHz) DDR3, DVD-RW (Gravador de CD 48x, gravador de DVD 
16X), Disco rígido de no mínimo 1TB(Terabyte) com velocidade de rotação 7.200
RPM, interface: Serial ATA II 3.0 Gbps, Buffer 16 MB, Rede 10/100/1000, Placa 
de Rede Wifi 802.11 G/N instalada no equipamento, Som integrado Channel 
High Definition Audio CODEC, 12 portas USB, Teclado Padrão ABNT-2 USB, 
Mouse Óptico 500 DPI, Monitor  LCD de no mínimo 18,5 Polegadas,  
Widescreen, Resolução Máxima 1280x720, Gabinete, Fonte de 500w (real) com 
refrigeração lateral, Sistema Operacional Windows 7 Profissional 64bits 
(Português) e garantia mínima de 12 meses.

UNID. 22

2

Computador com placa mãe compatíveis, processador de no mínimo 4 núcleos,
3.20Ghz, 06MB memória cache, memória RAM de no mínimo 8GB (expansíveis
até 16GB) (1600MHz) DDR3, DVD-RW (Gravador de CD 48x, gravador de DVD
16X), Disco rígido de no mínimo 1TB(Terabyte) com velocidade de rotação 7.200
RPM, interface: Serial ATA II 3.0 Gbps, Buffer 16 MB, Rede 10/100/1000, Placa
de Rede Wifi  802.11 G/N instalada no equipamento,  Som integrado Channel

UNID. 05
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High Definition Audio CODEC, 12 portas USB, Teclado Padrão ABNT-2 USB,
Mouse  Óptico  500  DPI,  Monitor   LCD  de  no  mínimo  18,5  Polegadas,
Widescreen, Resolução Máxima 1280x720, Gabinete, Fonte de 500w (real) com
refrigeração  lateral,  Sistema  Operacional  Windows  7  Profissional  64bits
(Português) e garantia mínima de 12 meses.

3

Impressora  Multifuncional  com  tanque  de  tinta  -  impressora  e  copiadora
multifuncional monocromática, tanque de tinta, scanner colorido, conexão USB e
Rede Ethernet, Capacidade máxima de impressão mensal (pags/mês) 10.000

UNID. 08
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4

Ponto  de  Acesso  AP AC  -  Interface  de  Rede:  (1)  Porta  Ethernet  10/100/1000,
Botões:  Reset  Método  de  alimentação:  802.3af/A PoE,  PoE  passiva  de  24V
(Pares 4, 5+; 7,8 Retorno), Suprimento de alimentação: Adaptador PoE 24V 0,5A
Gigabit.  Economia de força:  Suportada, Potência de consumo máximo: 6,5W,
Potência TX máxima: 2,4GHz: 24 dBm 5GHz: 22 dBm, Antenas: Antena Dual
Band,  tripolar,  2,4GHz  e  5GHz:  3dBi,  Padrões  Wi-Fi:  802.11a/b/g/n/ac,
Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES).
BSSID:  até  8  por  rádio,  Montagem:  Paredes  ou  Tetos  (Kits  incluídos),
Temperatura de Operação: -10°C a 70°C, Umidade de Operação: 5% a 95%
sem condensação,  Certificações:  CE,  FCC,  IC,  Gerenciamento  avançado  de
Tráfego: VLAN: 802,1Q, QoS Avançado: Limitado por uso de usuário, Isolamento
de tráfego de convidado: Suportado, WMM: Voz, Vídeo.

UNID. 04

5

Roteador - Routerboard 400Mhz 64 Mb 5 Portas Gigabit CPU AR7242 400Mhz;
CPU  Atheros  AR7242  400MHz,  64  MB de  memória  DDR SDRAM  onboard,
64MB  onboard  chip  de  memória  NAND,  Cinco  10/100/1000  Mbit  /  s  portas
Gigabit Ethernet, Alimentação, atividade NAND, 5 ethernet LEDs.

UNID. 04

6
Nobreak Microprocessado 1.200 Volts, Bivolt, saída 115V, com 6 tomadas, com
filtro de linha, bateria interna selada, alarme sonoro, chave liga/desliga, manual
em português, garantia de 12 meses.

UNID. 27

7

Televisor – Tipo LED, Tamanho da Tela de 32”, Resolução HD, com conversor
digital,  com no mínimo 1 entrada USB e 2 entradas HDMI, potência de audio
mínima  20  Watts,com  controle  remoto,  Cabo  de  Alimentação,  Manual  em
Português, Garantia de 12 meses.

UNID. 04

8

Bebedouro Industrial com Compressor; 3 torneiras de saída,  Aparador de água
em chapa de aço inox com dreno de saída de água; Revestimento em Aço Inox;
Serpentina  interna  para  resfriamento  de  água  no  reservatório  em  aço  inox,
Própria  para contato com a água;  Filtro de carvão ativado, Capacidade:  100
Litros, voltagem:127V,Certificado pelo INMETRO.

UNID. 04

9
Refrigerador  Duplex  Frost  Free,  2  portas,  capacidade  mínima  de
armazenamento 380 Litros;  Voltagem 127 Volts;  Cor  Branca,  pés reguláveis,
manual em português, garantia de 12 meses, Certificado pelo INMETRO.

UNID. 12

TOTAL GERAL R$ 
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TOTAL GERAL POR EXTENSO:

1. A PRESENTE PROPOSTA NÃO DEVE SER ALTERADA SOB QUALQUER ASPECTO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

2. O LICITANTE, AO ENTREGAR A PRESENTE PROPOSTA DEVIDAMENTE PREENCHIDA, EM PAPEL TIMBRADO, ASSINADA E CARIMBADA, DECLARA, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE, QUE

CONCORDA COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES PREVISTOS  E  ESTABELECIDOS  NO RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS.

3. O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE PROPOSTA SERÁ DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA ENTREGA AO PREGOEIRO; 

4. A PRESENTE PROPOSTA SERÁ ACEITA MANUSCRITA, IMPRESSA OU DATILOGRAFADA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

5. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR UMA AMOSTRA DE CADA ITEM SOLICITADO NESSE PROCESSO DE COMPRA, PARA SER AVALIADO POR ESTA COORDENAÇÃO.

6. EM RELAÇÃO AO ITEM 2(DOIS) DA PROPOSTA DE PREÇOS A PARTICIPAÇÃO É EXCLUSIVA A MICROEMPRESAS, MICROEMPRESA INDIVIDUAL E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS 

TERMOS DO ART 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 2739/2015.

7.  OS ITENS 1,3,4,5,6,7,8 E 9 SÃO DE AMPLA PARTICIPAÇÃO, ESTANDO ESTES DISPONÍVEIS TANTO PARA MICROEMPESAS, MEI E EPP QUANTO ÀS EMPRESAS DE GRANDE PORTE. 

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

Assinatura do representante legal



Data: 21/8/2018 Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS

Processo nº: 014/000015/2018 Forn 1 Forn 2 Forn 3 Forn 4 Forn 5 SMS

ITEM FONTE DA PESQUISA VALOR MÉDIO 

RAZÃO

Descrição/Especificação QUANT. UNIDADE Preço Unit Preço Unit Preço Unit Preço Unit Preço Unit Preço Unit Unitário  Total 

1 27 UN       4.036,96       4.405,50       6.200,00 5800,00 4000,00 2890,00       4.555,41                                      122.996,07 

2 8 UN       1.504,00       1.898,62       2.500,00 2250,00 1299,00       1.890,32                                        15.122,56 

ANEXO III
PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS

Banco de 
Preços

Computador com placa mãe compatíveis, processador de no mínimo 4 
núcleos, 3.20Ghz, 06MB memória cache, memória RAM de no mínimo 8GB 
(expansíveis até 16GB) (1600MHz) DDR3, DVD-RW (Gravador de CD 48x, 
gravador de DVD 16X), Disco rígido de no mínimo 1TB(Terabyte) com 
velocidade de rotação 7.200 RPM, interface: Serial ATA II 3.0 Gbps, Buffer 
16 MB, Rede 10/100/1000, Placa de Rede Wifi 802.11 G/N instalada no 
equipamento, Som integrado Channel High Definition Audio CODEC, 12 
portas USB, Teclado Padrão ABNT-2 USB, Mouse Óptico 500 DPI, Monitor  
LCD de no mínimo 18,5 Polegadas,  Widescreen, Resolução Máxima 
1280x720, Gabinete, Fonte de 500w (real) com refrigeração lateral, Sistema 
Operacional Windows 7 Profissional 64bits (Português) e garantia mínima 
de 12 meses.

Impressora Multifuncional com tanque de tinta - impressora e copiadora 
multifuncional monocromática, tanque de tinta, scanner colorido, conexão 
USB e Rede Ethernet, Capacidade máxima de impressão mensal 
(pags/mês) 10.000



3 4 UN           826,38       1.318,50       1.950,00 1870,00 699,00           947,56                                          3.790,24 

4 4 UN           736,43           465,15           670,00 560,00 599,00           606,12                                          2.424,48 

5 27 UN           653,08           426,00           725,00 630,00 599,00           606,62                                        16.378,74 

6 4 UN       1.342,00       1.389,00       2.100,00 1850,00 1199,00       1.310,00                                          5.240,00 

7 4 UN       2.586,21       2.925,00       3.680,00 3300,00       2.755,61                                        11.022,44 

8 12 UN       2.891,46       3.077,87       3.400,00 3650,00       2.984,67                                        35.816,04 

212.790,57

Total R$ 212.790,57

Ponto de Acesso AP AC - Interface de Rede: (1) Porta Ethernet 10/100/1000, 
Botões: Reset Método de alimentação: 802.3af/A PoE, PoE passiva de 24V 
(Pares 4, 5+; 7,8 Retorno), Suprimento de alimentação: Adaptador PoE 24V 
0,5A Gigabit. Economia de força: Suportada, Potência de consumo máximo: 
6,5W, Potência TX máxima: 2,4GHz: 24 dBm 5GHz: 22 dBm, Antenas: 
Antena Dual Band, tripolar, 2,4GHz e 5GHz: 3dBi, Padrões Wi-Fi: 
802.11a/b/g/n/ac, Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 
(WPA/WPA2, TKIP/AES). BSSID: até 8 por rádio, Montagem: Paredes ou 
Tetos (Kits incluídos), Temperatura de Operação: -10°C a 70°C, Umidade 
de Operação: 5% a 95% sem condensação, Certificações: CE, FCC, IC, 
Gerenciamento avançado de Tráfego: VLAN: 802,1Q, QoS Avançado: 
Limitado por uso de usuário, Isolamento de tráfego de convidado: 
Suportado, WMM: Voz, Vídeo.

Roteador - Routerboard 400Mhz 64 Mb 5 Portas Gigabit CPU AR7242 
400Mhz; CPU Atheros AR7242 400MHz, 64 MB de memória DDR SDRAM 
onboard, 64MB onboard chip de memória NAND, Cinco 10/100/1000 Mbit / 
s portas Gigabit Ethernet, Alimentação, atividade NAND, 5 ethernet LEDs.

Nobreak Microprocessado 1.200 Volts, Bivolt, saída 115V, com 6 tomadas, 
com filtro de linha, bateria interna selada, alarme sonoro, chave liga/desliga, 
manual em português, garantia de 12 meses.

Televisor – Tipo LED, Tamanho da Tela de 32”, Resolução HD, com 
conversor digital, com no mínimo 1 entrada USB e 2 entradas HDMI, 
potência de audio mínima 20 Watts,com controle remoto, Cabo de 
Alimentação, Manual em Português, Garantia de 12 meses.

Bebedouro Industrial com Compressor; 3 torneiras de saída,  Aparador de 
água em chapa de aço inox com dreno de saída de água; Revestimento em 
Aço Inox; Serpentina interna para resfriamento de água no reservatório em 
aço inox, Própria para contato com a água; Filtro de carvão ativado, 
Capacidade: 100 Litros, voltagem:127V,Certificado pelo INMETRO.

Refrigerador Duplex Frost Free, 2 portas, capacidade mínima de 
armazenamento 380 Litros; Voltagem 127 Volts; Cor Branca, pés 
reguláveis, manual em português, garantia de 12 meses, Certificado pelo 
INMETRO.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Nome do Órgão: 

Ref. 

Declaro  para  os  devidos  fins  que  a  empresa  __________________________________,
CNPJ nº ___________________________ cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
nos  termos  do  art.  4º,  inciso  VII,  da  Lei  10.520  de  17/07/2002,  o  que  poderá  ser
comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste certame.

Duque de Caxias, de de 2018.

________________________________________________________

Esta declaração deverá ser apresentada juntamente com a proposta readequada.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ILÍCITOS TRABALHISTAS

Nome do Órgão: 

Ref. Licitação por

_______________________________________________  ,  inscrita  no  CNPJ  nº
___________,  por  intermédio  do  seu  representante  legal  o(a)  Sr.
(a)__________________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º
_____________ e do CPF n.º ___________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/99,
que não emprega  menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, na forma do artigo 7.º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.      

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

Duque de Caxias, de de 2018.

_______________________________________________________

Esta declaração deverá ser apresentada juntamente com a proposta readequada.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

Nome do Órgão: 

Ref. Licitação

______________________________________ , inscrita no CNPJ n.º _____________, por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a)__________________________________,
portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  Nº  _____________  e  do  CPF  nº
___________________, declara sob as penas da Lei, para fins de participação no PREGÃO
Nº: ____/2018 que:

•  os  documentos  que  compõem  o  Edital  foram  colocados  à  disposição  e  tomou
conhecimento de todas as informações;

• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

• inexiste fato superveniente impeditivo de sua habilitação;

Duque de Caxias, de de 2018.

________________________________________________________

(Assinatura com nome e cargo do representante legal da empresa)
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

Ref.: PREGÃO nº ___/2018

____________________(razão  social  da  empresa),  com  sede  na  ________________

(endereço), inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por intermédio de seu representante

legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________ e do CPF

nº  __________,  DECLARA,  sob  as  penas  da  Lei,  que  é

_________________(MICROEMPRESA, MEI ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que

cumpre  os  requisitos  legais  para  efeito  de  qualificação  como  ME-EPP  e  que  não  se

enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº

123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada

Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame. 

Duque de Caxias, de de 2018.

_______________________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Nome

Carteira de Identidade

Cargo/Carimbo da Empresa

Esta declaração deverá ser apresentada juntamente com a proposta readequada.
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO



Praça Governador Roberto da Silveira, 31, 3º andar – 25 de Agosto – Duque de Caxias, RJ- CEP: 25075-000
21 2672-8820- www.duquedecaxias.rj.gov.br

Espécie: Contrato de Fornecimento
Livro:XX/XXXX
Termo: XX-XXXX/XXXXX
Fls.: XXX/XXX

TERMO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE XXXXXXX E, DE OUTRO LADO,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº XXXX/XXXXX, DO TIPO MENOR PREÇO, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO, localizado na

Alameda Dona Esmeralda, nº. 206 - Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ, inscrito no CNPJ nº.

29.138.328/0001-50, neste ato representado, por seu Prefeito XXXXXX, XXXX, XXX, portador da

carteira de identidade nº XXXXX, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXX, que

delega competência através do Decreto nº. 6.028 de 31/05/2011, ao Ilmo. Secretário Municipal de

XXXX, XXXXXXXXXXX, NACIONALIDADE, PROFISSÃO, portador Do documento de Identificação n°

XXXXXXX e inscrito no CPF/MF sob o nº. XXXXXXXXXXX, e, de outro lado,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, inscrita no CNPJ

sob o nº XXXXXXXXXX, com sede na (Endereço Completo), neste ato representado pelo Sr.

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXX, expedida pelo

XXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXX, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE

FORNECIMENTO, tendo em vista o constante e decidido no Procedimento Administrativo nº XXXXXX,

contendo as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – (Legislação Aplicável)

Este Contrato rege-se por toda a legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei XXXX,

subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21/06/93, e suas alterações, o Decreto Municipal nº 5.624 de

19/06/2009 e sua alteração, através do Decreto nº 6.427 de 27 de junho de 2014, Decreto nº

4.999/2006, a Lei Complementar Federal nº 101, bem como pelos preceitos de direito público, pela

proposta da Contratada e pelas Cláusulas deste Contrato.

Parágrafo Único - A CONTRATADA declara conhecer todas as normas e concorda em sujeitar-se às

estipulações, sistema de penalidades e demais regras dela constantes, ainda que não expressamente

transcritas neste Instrumento.



Praça Governador Roberto da Silveira, 31, 3º andar – 25 de Agosto – Duque de Caxias, RJ- CEP: 25075-000
21 2672-8820- www.duquedecaxias.rj.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA – (Objeto)

O objeto do presente termo é a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

conforme Pregão Eletrônico nº XXXXXXXXXXXXXXX constante no Procedimento Administrativo nº

XXXXXXXXXXX.

Parágrafo Único - O fornecimento será executado com obediência rigorosa, fiel e integral a todas as

exigências, prazos, condições gerais e especiais, constantes do PROCESSO, bem como nos detalhes e

instruções fornecidas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA TERCEIRA – (Valor e Empenho)

O valor global deste Contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXX), conforme Autorização de

Fornecimento (AFO) nº XXXXXXXXXX, conforme Homologação e Adjudicação do Pregão Eletrônico nº

XXXXXXXXX, constante nos Procedimento Administrativo nº XXXXXXXXXXXX.

Parágrafo Único – A despesa global decorrente deste Termo, mencionada no caput desta CLÁUSULA,

será coberta pela:

Nota de Empenho nº XXXXXXX, emitida em XXXXXXXXX, no valor de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX), e

atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade Orçamentária XXXXXXXX; Função XXXXXX; Sub-

Função XXXXX; Programa XXXXXXX; Ação XXXXXXX; Elemento XXXXXXXXX; Fonte XXXXX.

CLÁUSULA QUARTA – (Prazo)

O prazo para entrega do objeto, em sua totalidade, é de XXXXXXXXXX, a contar da assinatura do

presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA – (Forma e Prazo de Pagamento)

O pagamento será realizado em processo administrativo autônomo, obedecidas as regras

estabelecidas em Decreto Municipal que regular a matéria, que no ato da assinatura será entregue, em

cópia, à CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – (Da Documentação para Pagamento)

Para a efetivação do pagamento fica obrigada a apresentação dos seguintes documentos, conforme

Anexo I do Decreto nº 6.427 de 27 de junho de 2014:

I - Requerimento de pagamento;

II - DANFE atestado e datado em seu verso;

III - Termo de contrato e seus aditivos, devidamente publicado (quando couber);

IV - AFO (Autorização de Fornecimento) pertinente ao faturamento;
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V - Planilha de controle de todos os itens constantes na AFO, apresentando as quantidades de todos os

itens contratados, as quantidades dos itens fornecidos e o saldo a fornecer restante dos itens, quando

tratar-se de entrega parcelada;

VI - Nota de empenho;

VII - AUTORIZO do ordenador da despesa pertinente;

VIII - Relatório do fiscal do contrato, quando a entrega for parcelada;

IX - Portaria de nomeação do fiscal, devidamente publicada;

X - Certidões regulares de FGTS e CND.

CLÁUSULA SÉTIMA – (Obrigações da CONTRATADA)

São obrigações da CONTRATADA:

I – Realizar o fornecimento de acordo com todas as exigências contidas no Edital de Licitação, termo de

referência e seus anexos e no presente Contrato;

II – Designar um gerente responsável, perante oMUNICÍPIO, por todos os aspectos contratuais;

III – Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente, em qualquer caso, por todos os danos e

prejuízos comprovados, de qualquer natureza, que causar à Municipalidade ou a terceiros,

decorrentes da execução do presente Contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

IV – Responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais,

fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação

em vigor, bem como responder por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos,

por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em virtude dos serviços a seu

encargo, respondendo por si e por seus sucessores;

V – Manter durante todo o período de execução do CONTRATO as condições de habilitação exigidas,

sob pena de rescisão do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – (Obrigações do MUNICÍPIO)

São obrigações doMUNICÍPIO:

I – Cumprir fielmente as disposições contidas no Edital de Licitação, termo de referência e anexos.

II – Realizar o pagamento a CONTRATADA nas condições e datas previstas.

CLÁUSULA NONA – (Fiscalização)

A Fiscalização da execução do Contrato caberá à Secretaria Municipal de XXXXXXXXX e, notadamente,

ao Gerente a ser especificamente designado. Incumbe ao Gerente à prática de todos os atos que lhe

são próprios, definidos na legislação pertinente, nas especificações do fornecimento, neste Contrato,
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inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor,

observados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA declara aceitar os métodos e processos de inspeção, verificação

e controle adotados pela Fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos,

explicações, esclarecimentos e comunicações indispensáveis ao desempenho de sua atividade.

Parágrafo Segundo – A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao fornecimento contratados, à sua execução,

conseqüências e implicações, próximas ou remotas, perante a municipalidade ou terceiros, do mesmo

modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implica

em co-responsabilidade doMUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA – (Aceitação do Objeto do Contrato)

A aceitação dos materiais previstos neste contrato se dará mediante a avaliação de dois funcionários

doMUNICÍPIO, que constatarão se os mesmos atendem a todas as especificações contidas no Edital.

Parágrafo Único – Na recusa de aceitação, por não atenderem às exigências do MUNICÍPIO, a

CONTRATADA deverá substituir os materiais, passando a contar os prazos para pagamento e demais

compromissos doMUNICÍPIO a partir da data da efetiva aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – (Força Maior)

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir o prazo e condições do

contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolizado. Não serão

consideradas quaisquer alegações baseadas em greve ou em ocorrência não comunicada nem aceitas

pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da

execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – (Suspensão da Execução)

É facultado ao MUNICÍPIO suspender a execução do Contrato e a contagem dos prazos diante de

justificadas razões de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – (Sanções Administrativas)

Em caso de inexecução contratual, total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, mora na

execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo da

responsabilidade civil e criminal que couber, ficará sujeito às seguintes penalidades:

a) advertência;
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b) multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor total do contrato, por um

período máximo de 30 (trinta) dias úteis;

c) multa de até 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o

prazo fixado na alínea anterior;

d) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública;

e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro – As imposições das penalidades de advertência e de multa são de competência da

Secretaria Municipal de Saúde, ouvido o Gerente do Contrato.

Parágrafo Segundo – As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do caput desta Cláusula podem

cumular-se com as das alíneas “b” e “c” e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do

Contrato.

Parágrafo Terceiro – As multas serão recolhidas ao Tesouro Municipal, no prazo de 03 (três) dias úteis

contados da publicação no Boletim Oficial do ato que as impuser, do qual a CONTRATADA terá

conhecimento.

Parágrafo Quarto – Se no prazo previsto no parágrafo anterior não for comprovado o recolhimento da

multa, será promovido o desconto da parcela retida ou da garantia. Mediante decisão da autoridade

contratante. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA antes da comprovação do

recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato doMUNICÍPIO.

Parágrafo Quinto – As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a

CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo Sexto – A declaração da suspensão ou de inidoneidade para licitar e contratar com a

Administração Pública somente será aplicada após a ciência da CONTRATADA e depois de desprovido

recurso cabível ou precluso o prazo para oferecê-lo. O prazo da suspensão será fixado segundo a

natureza e a gravidade da falta cometida, e o interesse doMUNICÍPIO.

Parágrafo Sétimo – As sanções previstas nas alíneas “d” e “e” do caput desta Cláusula são da

competência do Prefeito. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar considerará a natureza

e a gravidade da falta cometida, as faltas e penalidades anteriores e os casos de reincidência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – (Rescisão Administrativa)

A declaração de rescisão deste Contrato, em todos os casos em que ela é admissível, operará seus

efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Boletim Oficial, aplicáveis à espécie os artigos

77 e seguintes da nº 8.666/93.

Parágrafo Único – Na hipótese de ser decretada a rescisão administrativa, por culpa da CONTRATADA,

além das demais sanções cabíveis, ficará ele sujeito à multa de até 20% (vinte por cento) calculada

sobre o valor do Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – (Recursos)

Contra as decisões de que resultarem sanções administrativas a CONTRATADA poderá:

a) recorrer à própria Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXXXXX;

1 – do ato que aplicar a pena de advertência, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da ciência da

decisão;

2 – do ato que impuser as multas previstas nas alíneas “b” e “c” da Cláusula Décima Segunda,

no prazo de 10 (dez) dias da ciência da decisão e mediante prévio depósito do seu valor, em moeda

corrente;

b) recorrer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à autoridade superior da decisão proferida nos recursos

apresentados nos termos da alínea “a”, e do ato que declarar a rescisão do Contrato pelo não

cumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos;

c) pedir reconsideração da decisão que declarar a suspensão do direito ou a inidoneidade da

CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da

intimação da decisão.

Parágrafo Único – Os recursos e pedidos de reconsideração não têm efeito suspensivo, exceto se este

lhe for atribuído pela autoridade competente para conhecê-lo em última instância.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – (Recurso ao Judiciário)

Serão cobrados em processo os valores correspondentes às importâncias decorrentes de quaisquer

sanções impostas a CONTRATADA, bem como os das perdas e danos e dos prejuízos sofridos pela

Municipalidade em decorrência da má execução ou da inexecução do Contrato. Nesse caso a

CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%

(dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, das custas

judiciais e dos honorários de advogados, fixados desde logo em 20% (vinte por cento) do valor do

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – (Foro)

A CONTRATADA obriga-se por si e por seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as cláusulas e

condições do presente Contrato, e elege para foro do Contrato o do Município de Duque de Caxias,

com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – (Publicação)

O MUNICÍPIO obriga-se a promover a publicação em extrato, conforme art. 61, § Único da Lei 8666 de

1993, no Boletim Oficial.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – (Fiscalização Financeira e Orçamentária)

O MUNICÍPIO providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao Tribunal de

Contas do Estado do Rio de Janeiro no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, sendo

mantidas pela Secretaria Municipal de Controle Interno, Secretaria Municipal de Governo, Secretaria

Municipal de XXXXXX e Procuradoria Geral do Município, cópias do Termo à disposição dos órgãos de

controle interno e externo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – (Das Assinaturas)

E, por assim estarem justas e contratadas as partes assinam este instrumento por seus representantes

em 06 (seis) vias de igual teor e forma:

Duque de Caxias, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

_____________________________________________________________________
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

XXXXXXXXXXXXXXXX
Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXX

_____________________________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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