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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 31/2012

Registro de Preços

(EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE – Dec. 6.204/2007)
“BENEFÍCIO I”

PROCESSO N.º 23036.001993/2012-77

OBJETO: O Registro de Preços para eventual aquisição de
material
de
consumo
para
reabastecimento
do
Almoxarifado do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – Inep, conforme quantidade
e especificações técnicas constantes no Termo de
Referência e seus encartes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2012 – DGP/INEP
POR REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 23036.001993/2012-77

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
ANÍSIO TEIXEIRA – INEP, torna público, por intermédio de seu Pregoeiro,
designado pela Portaria nº 434, de 13/12/2011, do seu Diretor de Gestão e
Planejamento, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
POR REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, que será regido pela Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000,
alterado pelos Decretos nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000, nº 3.931 de 19 de
setembro de 2001 e nº 3.784, de 6 de abril de 2001, Decreto nº 5.450, de 31 de maio
de 2005, Lei Complementar nº 123, de 2006, Decreto nº 6.204/2007, Lei nº 8.078/90
– Código de Defesa do Consumidor, IN-MPOG nº 02 de 30 de abril de 2008, IN –
MPOG Nº 01, de 20 de janeiro de 2010 e demais legislações correlatas, aplicandose subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, com suas alterações, mediante as condições e exigências estabelecidas
neste Edital e nos anexos que o integram.
Data: 28 de setembro de 2012
Horário: 10h00
Endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br
1 – DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para eventual
aquisição de material de consumo para reabastecimento do Almoxarifado do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, conforme
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quantidade e especificações técnicas constantes no Termo de Referência e seus
encartes.
1.2. Constituem Anexos a este Edital, dele fazendo parte integrante como se
transcritos estivessem:
a) Termo de Referência (Anexo “I”)
a. ENCARTE A – PLANILHA DESCRITIVA DOS MATERIAIS
b. ENCARTE B – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
c. ENCARTE C – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo “II”)
c) Minuta de Ata de Registro de Preços (Anexo “III”)
2 – DA QUALIFICAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E DO DECRETO Nº
6.204, DE 5 DE SETEMBRO DE 2007.
2.1 No ato de envio de sua proposta, em campo próprio do sistema, a
microempresa e a empresa de pequeno porte deverá declarar, sob as penas da Lei,
que cumprem os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em
seu Art. 34, que essa Empresa/Cooperativa está apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
2.2. Para os efeitos deste Edital, consideram-se microempresas ou empresas
de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a
que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica,
ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais).
2.3. Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido previsto no art. 42 e
seguintes da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a
microempresa ou empresa de pequeno porte:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de
pessoa jurídica com sede no exterior;
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III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como
empresário, ou seja, sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art.3º da
Lei Complementar nº 123. de 14 de dezembro de 2006;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006;
VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anoscalendário, anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por ações.
2.4. O Sistema verificará automaticamente junto a Receita Federal o porte da
Empresa que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
3 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
3.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão (Registro de
Preços) na forma eletrônica. (Art.18 do Decreto nº 5.450/2005).
3.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas (Art.18, §
1º do Decreto nº 5.450/2005).
3.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame. (Art.18, § 2º do Decreto nº
5.450/2005).
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3.4. As impugnações deverão ser apresentadas exclusivamente na forma
eletrônica, através do e-mail: pregao@inep.gov.br, até às 18h, do segundo dia útil
anterior à data fixada para abertura da sessão pública.
3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até às 18h do terceiro dia útil anterior à data fixada para
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no email: pregao@inep.gov.br (Art.19 do Decreto nº 5.450/2005).
3.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão
disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do link
Acesso livre > Pregões > Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e
dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessar o
endereço para a obtenção das informações prestadas.
4 - DA MODIFICAÇÃO DO EDITAL
Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma
forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação da proposta. (Art. 20, Parágrafo Único, do Decreto nº 5.450/2005)
5 - DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que:
a) pertençam ao ramo de atividade do objeto licitado e atendam às
condições deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estejam
devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
(SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio
www.comprasnet.gov.br para acesso ao sistema eletrônico;
b) atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e que estejam
devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS PARCIALMENTE no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
5.2. os interessados não cadastrados no SICAF, e que tiverem interesse
em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e sua
habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração
Pública, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão (Parágrafo único
do art. 3º do Decreto nº 3.722/01 c/c o Parágrafo único do Art. 14 do Decreto nº
5.450/2005);
5.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:
a) empresas em estado de falência, de concurso de credores, de
dissolução ou liquidação e em recuperação judicial e extrajudicial;
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b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer
órgão/entidade da Administração Pública direta ou indireta, no âmbito federal,
estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito
de contratar ou licitar com a Administração Pública Federal;
c) empresas reunidas em consórcio e/ou que sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si;
d) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão/entidade
promotor(a) da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio,
dirigente ou responsável técnico;
e) empresas estrangeiras que não funcionem no País; e
f) empresas não qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno
porte.
6– DO CREDENCIAMENTO
6.1. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico a autoridade competente da entidade promotora da licitação, o Pregoeiro,
os membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do Pregão na forma
eletrônica. (Art. 3º do Decreto nº 5.450/2005).
6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e
de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Art. 3º, § 1º,
do Decreto nº 5.450/2005), no sítio: www.comprasnet.gov.br.
6.3. O credenciamento do(s) licitante(s) dependerá de registro atualizado
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também
será requisito obrigatório para sua habilitação. (Art. 3º, § 2º, do Decreto nº
5.450/2005).
6.4. 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 INSTITUTO NACIONAL
DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA - INEP,
promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros. (Art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).
6.5. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica
responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão
Eletrônico (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).
7 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1. Após a divulgação do Edital no sítio www.comprasnet.gov.br, o(s)
licitante(s) deverá (ão) encaminhar as propostas com a descrição do objeto ofertado
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e os preços com valores unitários e totais, o(s) respectivo(s) anexo(s), até a data e
hora marcadas para abertura da sessão, ou seja, até as 10h00 do dia 28 de
setembro de 2012, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento
de propostas. A proposta será analisada pelo Pregoeiro, que desclassificará as
propostas em desconformidade com o Edital e seus Anexos. (Art. 21 e § 2º, do Art.
22, do Decreto nº 5.450/2005).
7.2. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á pela utilização da
senha privativa do licitante (Art. 21, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).
7.3. Para participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar,
em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório (Art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital e no
Decreto nº 5.450/2005, nos termos do Art. 21, § 3º, do Decreto nº 5.450/2005.
7.5. As declarações de que tratam os subitens 12.7.3 e 12.7.4 deste Edital,
serão enviadas, de forma virtual, no momento da elaboração e envio da proposta, as
quais somente serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando
também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos licitantes, por solicitação do
pregoeiro.
7.6. Até a abertura da sessão, o(s) licitante(s) poderá(ão) retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada, nos termos do Art. 21, § 4º, do
Decreto nº 5.450/2005.
7.7. O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão/ promotor(a) da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros. (Art.13, Inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
7.8. 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 (Art. 13, Inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).
7.9. A proposta deverá conter:

7.9.1 - A licitante deverá, na forma expressa do sistema
eletrônico, consignar o valor unitário e global, assim como a
descrição do produto, indicando nome do fabricante, marca
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comercial e demais referências que identifiquem o produto
cotado, para efeito de conferência, observado as
especificações contidas no Encarte “A”, deste Termo de
Referência.
7.9.2 - Nos preços ofertados, deverão já estar considerados e
inclusos os tributos, fretes, taxas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto.
7.9.3 - Será considerada mais vantajosa a proposta da
empresa que oferecer menor preço POR GRUPO.
7.9.4 - As propostas terão validade de 90 (noventa) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida
no Edital.
7.9.5 - Os proponentes deverão computar no valor dos
produtos os custos diretos e indiretos, os insumos (taxas,
impostos, fretes, etc.).
7.9.6 - No caso da utilização de materiais importados, deve ser
entregue toda a documentação que os legalize no País,
principalmente quanto ao cumprimento das normas da ABNT e
INMETRO. A não apresentação destas especificações e/ou
documentação ensejará a desclassificação da proposta.
7.9.7 - Os produtos a serem adquiridos deverão estar em
conformidade com as especificações constantes do Encarte “A”
do Termo de Referência
7.9.8 - As empresas que não oferecerem os tipos de produtos
constantes da Planilha Descritiva dos Materiais, Encarte “A”
do Termo de Referência, deverão apresentar produtos com
especificações iguais ou superiores.
7.9.9. Planilha de Preços contendo valor unitário e total, em
moeda corrente nacional, expressos tanto em algarismos como
por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência.
Não deverá conter alternativas de preços, ou qualquer outra
condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;
7.9.10. A razão social, o CNPJ, colocando o número do Edital
do Pregão, dia e hora de abertura, endereço completo, o
número do telefone, fac-símile e e-mail, bem como, o número
de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva
Agência onde deseja receber seus créditos, não sendo fator de
desclassificação o descumprimento deste item;
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7.9.11. Apresentar quaisquer outras informações afins que
julgar necessárias ou convenientes, não sendo fator de
desclassificação o descumprimento deste item;
7.10. A apresentação da proposta implicará em PLENA
ACEITAÇÃO, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7.11. Aberta a sessão do Pregão Eletrônico, não caberá
desistência da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.12. Fica vedado ao licitante identificar-se quando do registro
de sua proposta, planilha ou outros anexos exigidos nesse
edital, sob pena de desclassificação do certame pelo
Pregoeiro.
8 – DA RECEPÇÃO, JULGAMENTO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1. A partir das 10h00 do dia 28 de setembro de 2012, data e horário
previstos no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do Pregão
Eletrônico nº 31/2012, com a divulgação e julgamento das Propostas de Preços
recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto nº
5.450/2005.
8.2. No julgamento das Propostas serão observadas as especificações
constantes deste Edital e seus Anexos.
8.3. Será verificada a conformidade das Propostas apresentadas com os
requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.
8.4. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO
GLOBAL POR LOTE, considerando-se as somas dos valores unitários de cada
Item.
8.5. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;
b) apresentarem valores simbólicos, irrisórios, inexequíveis ou
excessivos, consideradas as condições já dispostas neste Edital e
seus Anexos; e
c) apresentarem propostas alternativas;
d) não apresentarem o preço unitário máximo para cada item.
8.6. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no
sistema.
8.7. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase
de lances.
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8.8. O Pregoeiro poderá solicitar parecer(es) técnico(s), para orientar
sua(s) decisão(ões).

9 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1. Classificadas as Propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva,
quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico. (Art. 24, do Decreto nº 5.450/2005).
9.1.1. Os lances serão ofertados pelo MENOR VALOR UNITÁRIO
POR ITEM.
9.1.2. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitandose o proponente desistente às sanções administrativas constantes neste Edital.
9.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário
fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste Edital.
9.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
9.4. Em havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for registrado em primeiro lugar.
9.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados,
em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos
demais licitantes, vedada a identificação do licitante autor do lance.
9.6. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances,
se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. (Art.24, § 10, do Decreto nº
5.450/2005).
9.6.1. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após
comunicação
expressa
do
Pregoeiro
aos
participantes,
no
sítio
www.comprasnet.gov.br. (Art.24, § 11, do Decreto nº 5.450/2005).
9.6.2. No caso de desconexão do licitante proponente, este deverá de
imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.
9.7. A etapa de lances da sessão pública será encerrada, por decisão do
Pregoeiro, mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema
eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
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minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

10.
DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS READEQUADAS AO LANCE
VENCEDOR.
10.1. Após o encerramento da etapa de lances, ou, ocorrendo empate nos
termos do item anterior, do término da apresentação das propostas pelas empresas
que declararam ser microempresa de pequeno porte, nos termos dos incisos I
e II, do art. 3º, da lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 na forma
do subitem 2.1 do Edital, o licitante classificado em primeiro lugar deverá, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhar, por meio do fax (0xx61) 2022-3249, sua
proposta de preços readequada à oferta vencedora, com posterior encaminhamento
da original ao Pregoeiro, no prazo máximo de 3 dias úteis. (§6º do Art. 25 do Decreto
nº 5.450/2005).
10.2. O proponente que não atender o disposto no subitem anterior será
desclassificado.
11 - DA HABILITAÇÃO
11.1. A habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ela abrangidos, e por meio da documentação complementar
especificada neste Edital.
11.2. Havendo alguma restrição na comprovação regularidade fiscal
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, será concedido um prazo
de 2 (dois) dias úteis, contados do momento em que o licitante foi declarado
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, devidamente justificado, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.3. A não-regularização da documentação fiscal, no prazo previsto no
subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado ao INEP convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação.
11.4. Optando o INEP pela convocação dos licitantes remanescentes,
dever-se-á observar a ordem de preferência prevista no subitem 10.3 e seus incisos,
deste Edital.
11.5. Na hipótese de todas as empresas referidas no subitem 2.1,
empatadas em conformidade com o subitem 10.2, do presente instrumento
convocatório, já tiverem sido convocadas para apresentar propostas, sem que
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nenhuma tenha ofertado preço inferior ao lance mais bem classificado, será
convocada a empresa que originalmente apresentou o menor lance.
11.6. A EXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRA RESTRIÇÃO NA
HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
DIVERSA DA REGULARIDADE FISCAL, ENSEJARÁ A DESCLASSIFICAÇÃO
IMEDIATA DA PROPONENTE.
11.7. Para fins de habilitação, o licitante deverá apresentar, ainda, a
seguinte documentação complementar:
11.7.1. As licitantes deverão comprovar que já forneceram objeto de
mesma natureza e qualidade do licitado apresentando, junto com a documentação
de habilitação, pelo menos um atestado comprobatório expedido por pessoa jurídica
de direito público ou privado;
11.7.2. Comprovação de capital social registrado ou patrimônio líquido
mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, de acordo com os
parágrafos 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, a qual será exigida somente no
caso de o licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos
índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, calculados e
informados pelo SICAF;
11.7.3. Declaração, nos molde do Anexo IV da IN do extinto MARE nº
05/95, republicada com alterações no Diário Oficial da União de 19/04/96, de que
não há fato impeditivo de sua habilitação, obrigando-se a informar a superveniência
de ocorrências posteriores;
11.7.4. Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do
art. 7º, da Constituição Federal;
11.7.5. Declaração nos moldes do Anexo II deste Edital, em
cumprimento à Instrução Normativa nº 02, de 16 de setembro de 2009, publicada no
DOU, nº 178, seção 1, página 80, de 17 de setembro de 2009;
11.8. Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11.9. Os documentos necessários à habilitação – os que não estejam
contemplados no SICAF ou os necessários à atualização ou regularização dos
dados constantes do SICAF – bem como a Proposta de Preços vencedora ajustada
ao lance dado, serão imediatamente encaminhados ao Pregoeiro, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento da etapa de lances,
para o Fax (0XX61) 2022-3249, com posterior envio do original ou cópia autenticada
(via SEDEX ou pessoalmente), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, no seguinte
endereço:
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11.10. Será considerada na apuração do prazo de encaminhamento do
original da Proposta e da documentação, a data de postagem dos referidos
documentos.
11.11. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em
nome do licitante e, preferencialmente, com o número do CNPJ e o respectivo
endereço.
11.12. Se o licitante for a própria matriz, todos os documentos deverão estar
em nome da matriz. Sendo o licitante filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza ou por força
de Lei, comprovadamente somente possam ser emitidos em nome da matriz.
11.13. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, ou qualquer processo de cópia autenticada através de cartório
competente ou publicação em órgão da imprensa oficial.
11.14. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de
documento” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus
Anexos.
11.15. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a
inabilitação do proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade,
somente serão aceitos com data não excedente a 30 (trinta) dias de antecedência
da data prevista para apresentação das propostas, ressalvado aqueles que por sua
característica não se sujeitam a prazo de validade. (Exemplo: Atestado de
Capacidade Técnica).
11.16. Se o proponente vencedor da licitação desatender às exigências
habilitatórias, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem
de classificação, para, após a comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a
negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no
Contrato e nas demais cominações legais.
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11.17. Serão inabilitados os licitantes que não atenderem as exigências deste
item.
12 – DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão
pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para
apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente.
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do subitem 12.1 deste Edital, importará na
decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao
licitante declarado vencedor (Art.26, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).
12.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento (Art.26, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
12.4. Não serão conhecidos os recursos interpostos sem manifestação prévia,
em formulário próprio, no ato da sessão pública, e fora dos respectivos prazos
legais, enviados por fax, bem como os que não contiverem a identificação e
assinatura do responsável legal ou preposto da empresa.
12.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, na Sala da Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e
Convênios do INEP, localizada no SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede
do Inep, 2º Andar, em Brasília-DF, nos dias úteis, no horário de 9h às 12h e de 14h
às 17h.
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. A adjudicação do objeto deste certame caberá ao Pregoeiro, quando
não houver recurso. Existindo recurso hierárquico, o objeto será adjudicado pela
autoridade competente para o seu julgamento.
13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante
vencedor.
14 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
14.1. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preço, na
forma de minuta constante do Anexo III, com o fornecedor primeiro classificado por
item e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço
do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos, nos
termos do art 10 do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001.
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14.2. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo
órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado,
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no art. 62 da
Lei nº 8.666, de 1993.
14.3. O INEP convocará formalmente o fornecedor, com antecedência mínima
de 5 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura
da Ata de Registro de Preço.
14.4. No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que
constará da Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de
formalização do compromisso.
14.5. O prazo previsto no subitem 14.3. poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor
convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo INEP.
14.6. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das
cominações a ele previstas neste Edital e seus Anexos, o INEP registrará os demais
licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na
licitação.
14.7. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
15 – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. º
8.666/93, no Decreto n. º 3.931/01, respeitando o limite previsto no § 3º do Art. 8º do
mesmo Decreto e na IN do extinto MARE n. º 08, de 04 de dezembro de 1998 e INSEAP nº 04, de 08 de abril de 1999, relativas à utilização do Sistema de Registro de
Preços.
16. – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
16.1. O INEP será o órgão responsável pelos atos de controle e
administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará,
sempre que solicitado pelos órgãos usuário, respeitada a ordem de registro e os
quantitativos a serem contratados, bem como, o fornecedor para o qual será emitido
o pedido.
16.2. Somente quando o primeiro licitante registrado atingir a totalidade do
seu limite de fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado
o segundo e, assim sucessivamente, podendo indicar mais de um, ao mesmo tempo,
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quando o quantitativo do pedido for superior à capacidade do licitante prioritário,
respeitado o limite previsto no § 3º do Art. 8º do Decreto do SRP.
16.3. A convocação do Proponente, pelo INEP, será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o respectivo
pedido.
16.4. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que não
comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações
estabelecidas na Ata de Registro de Preço, estará sujeito às sanções previstas neste
Edital e seus Anexos.
16.5. Quando comprovada uma dessas hipóteses, o INEP poderá indicar
próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo
administrativo para aplicação de penalidades.
17. – DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES
17.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. (Art. 12. do Dec. 3.931).
18. – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
18.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de
situação prevista na Alínea “d”, do Inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.
18.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na Alínea “d” do
Inciso II, do Art. 65, da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente,
poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
18.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pelo INEP para alteração,
por aditamento, do preço da Ata.
19 – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
19.1. O Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
ampla defesa:
19.1.1.

A pedido, quando:
a. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da
Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
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b. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
19.1.2. Por iniciativa do INEP, quando:
a. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
b. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
c. Por razões de interesse público, devidamente, motivado e
justificado;
d. Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
e. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido,
os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços, sem
justificativa aceitável;
f. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou
nos pedidos dela decorrentes.
19.1.3.
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o INEP
fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
Proponentes a nova ordem de registro.
20. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da sua assinatura.
20.2. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é improrrogável.
20.3. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, o INEP não
será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.

21 - DO VALOR ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
21.1. De acordo com pesquisas de preços efetuadas no mercado, o custo
médio total dos serviços é de R$ 58.418,08 (cinquenta e oito mil quatrocentos e
dezoito reais e oito centavos)
21.2 O recurso orçamentário para atender a despesa do INEP está previsto
no Orçamento Geral– Fonte 0100 - Natureza de Despesa 339030 – PTRES 044028.
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22- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
22.1. As obrigações e responsabilidades das partes são aquelas constantes
do Termo de Referência (Anexo “I”) parte integrante deste Edital.
23 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. O pagamento será feito mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura
correspondente, após a entrega dos itens adquiridos.
23.2. Para a realização do pagamento de que trata este item, a licitante
vencedora deverá fazer constar da Nota Fiscal emitida sem rasura, em letra legível,
o nome do Banco, o número da conta bancária e a respectiva Agência e atender às
exigências do art 36 da IN 02 de 30 de abril de 2008.
23.3 O pagamento será efetuado, em parcela única, por meio de Ordem
Bancária, para crédito em conta corrente até o 5º (quinto) dia útil, após o
recebimento do produto, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo,
emitido pelo representante do CONTRATANTE, mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada, quando for o caso, das multas aplicadas.
23.4 As Notas Fiscais devem ser eletrônicas (Nfe) conforme disposições
contidas no inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de julho de 2009;
23.5. No caso de incorreção no documento de cobrança, este será restituído à
CONTRATADA para as correções solicitadas. Nesta hipótese, o prazo de
pagamento será contado da data da regularização do serviço ou do documento
fiscal, a depender do evento, não respondendo o INEP por quaisquer encargos
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
23.6. O pagamento será realizado através de ordem Bancária, em conta e
agência bancária a ser especificada pelo licitante vencedor na Nota Fiscal/Fatura.
23.7. Respeitadas as condições previstas nos subitens precedentes deste
Edital, em caso de atraso de pagamento, motivado pelo INEP, o valor devido deverá
ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes formulas:
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I = (TX /100)
365

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
23.8. A Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho se adequarão de
imediato às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou
Legislativo.
23.9. A irregularidade Fiscal do licitante vencedor ensejará a suspensão do
pagamento, limitada a medida a 30 (trinta) dias a contar do recebimento da
notificação pela contratada, após o que, em não havendo regularização, o contrato
poderá ser rescindido de pleno direito, fazendo jus a contratada, tão-somente, ao
pagamento decorrente de serviço executado;
23.10. O INEP não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras
instituições financeiras.
23.11. Em cumprimento à legislação em vigor, a Coordenação-Geral de
Orçamento, Finanças e Contabilidade do INEP reterá na fonte os tributos pertinentes
às áreas federal, estadual, distrital ou municipal, e previdenciários que incidirem
sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o caso.
23.12. Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal/Fatura eventual multa
aplicada pelo INEP, em razão de descumprimento de obrigações contratuais e/ou
legais.
23.13. Antes de efetuar qualquer pagamento, será verificada a regularidade
do licitante vencedor junto ao Sistema Unificado de Cadastro de Fornecedores –
SICAF (Certificado de Regularidade da Previdência, Certificado de Regularidade do
FGTS, Certificado de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União e Certificado de
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Regularidade de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, estaduais e
municipais) e ao CADIN, mediante consultas “on line”, cujos documentos serão
anexados ao processo de pagamento.
23.14. Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos
e contribuições, em conformidade com a Lei nº 9.317, de 1996, e com a Lei
Complementar nº 123, de 2006.
23.15 - No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições
iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa (artigo 27, § 2º,
do Decreto nº 5.540/2005).
24 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
24.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar a documentação exigida
no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do
seu objeto, não mantiver a proposta, ficará impedido, assegurado o direito à ampla
defesa, de licitar e de contratar com a União e com o INEP, e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do art. 28 do Decreto nº 5.450,
de 31 de maio de 2005.
24.2. A recusa injustificada em assinar a Ata, dentro do prazo fixado pelo
INEP, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando a
aplicação de multa ao adjudicatário de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratação,
24.3. Pela inexecução total ou parcial do instrumento de contrato, o INEP
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as seguintes
sanções, segundo a gravidade da falta cometida:
I - advertência escrita
II - multas:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de
Fornecimento, em caso de atraso na entrega ou execução dos bens, limitada
a incidência a 05 (cinco) dias. Após o sexto dia e a critério da Administração,
no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto,
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre a Ordem de Fornecimento,, no
caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na
alínea “a”, limitado a 05 (cinco) dias subsequentes. Após o décimo primeiro
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dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto,
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) de até 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de Fornecimento, nas
hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução
total da obrigação assumida.
.
III - suspensão temporária de participar 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 que determinaram sua punição ou até que
seja promovida a sua 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.
24.4 - No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas
“a” e “b” com as da alínea “c” do subitem 24.3 – II (MULTAS), o percentual aplicado
não poderá ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento).
24.5. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa vencedora
poderá ser descontado de acordo com o estabelecido, ou ainda, a critério do INEP e
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em
até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, em favor do INEP, ficando a
empresa vencedora obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação
da cópia do recibo do depósito efetuado.
24.6. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos para o recolhimento de
multa, ao débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração,
inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento
com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo,
o débito poderá ser cobrado judicialmente.
24.7. No caso de a empresa vencedora ser credor de valor suficiente, o INEP
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
24.8. Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos
eventualmente devidos, responderá a empresa vencedora pela sua diferença,
podendo ser esta cobrada judicialmente.
24.9. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 24.3 poderão ser
aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 2º do artigo 87
da Lei nº 8.666/93.
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24.10. A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 24.3 é de competência
exclusiva do Ministro da Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua publicação, nos termos do § 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
24.11. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá
a empresa vencedora de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil
derivada de perdas e danos junto ao INEP, decorrentes das infrações cometidas.
24.12. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo
administrativo e sem a devida motivação;
24.13. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade
competente do INEP.
24.14. Para aplicação das penalidades previstas, a CONTRATADA será
notificado para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da notificação.

24.15. - No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor
correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia
seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido
correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.
25. – DA CONTRATAÇÃO
25.1. Após a homologação da licitação será emitida a Nota de Empenho em
favor da licitante vencedora. A Nota de empenho substituirá o Contrato, sendo que
a Contratada fica sujeita a cumprir todas as especificações e obrigações constantes
do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
25.2. Para a emissão do empenho, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a execução do objeto.

25.3. O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida no
subitem anterior ou quando, injustificadamente, recusar-se a executar o objeto, será
desclassificado, podendo ser convocado outro licitante, desde que respeitada a
ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a
negociação, assumir o objeto, sem prejuízos das multas previstas em edital e das
demais cominações legais.
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25.4. Somente será considerada habilitada a licitante que houver preenchido
os requisitos de habilitação na data da primeira sessão.
25.5. Os concorrentes remanescentes convocados na forma do subitem
anterior se obrigam a atender a convocação e a retirar a Nota de Empenho, no prazo
fixado pelo INEP, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas,
sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa ou de não atendimento das
condições de habilitação.
25.6. A Contratada responderá civil, penal e administrativamente por
qualquer prejuízo que venha a causar ao INEP, decorrente da execução imperfeita
ou da inexecução parcial ou total do objeto.
26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
26.1. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório
somente poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, decorrentes de
fatos supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação,
mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
26.2. A anulação do procedimento licitatório induz à da Ata de Registro de
Preços e a Nota de Empenho.
26.3. É faculdade do Pregoeiro ou da Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar
a instrução do processo.
26.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o INEP não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
26.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará
no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas
qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da
sessão pública deste Pregão Eletrônico.
26.7. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem
comprometimento da segurança do futuro fornecimento com prestação de serviços
durante o prazo de garantia.
26.8. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através do sítio
www.comprasnet.gov.br.
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26.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação do objeto licitado, no todo ou em parte.
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos
somente em dias de expediente normal.
26.11. Todas as despesas deverão correr por conta exclusiva da contratada,
inclusive quanto às responsabilizações trabalhistas, cíveis e penais ou de qualquer
outra natureza, por ações ou omissões decorrentes da prestação dos serviços.
26.12. Os bens deverão ser entregues com todas as despesas por conta
exclusiva da contratada e quaisquer ações civis/penais/trabalhistas ou de qualquer
natureza que decorram de ato ou omissão da prestação de seus serviços serão de
exclusiva responsabilidade da empresa contratada.
26.13. Em nenhuma hipótese o INEP: a) efetuará qualquer pagamento
adicional ao valor contratado.
26.14. O Termo de Referência, independentemente de transcrição, integrará
Ata do Pregão Eletrônico decorrer.
26.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs. 3.555, de 8 de agosto de
2000, 3.693, de 20 de dezembro de 2000, 3.931 de 19 de setembro de 2001, 5.450
de 31 de maio de 2005, 3.784, de 6 de abril de 2001, IN nº 02, de 30 de abril de
2008, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto nº 6.204/2007, Lei 8.078/90 - Código
de Defesa do Consumidor, IN MPOG nº1 de 19 de janeiro de 2010 e,
subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores
26.16. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito
Federal – DF, para solucionar quaisquer litígios oriundos desta licitação.

Brasília, 13 de setembro de 2012.

(original assinado por)
LUIZ AUGUSTO LUCINDA
Coordenação Geral de Recursos Logísticos, Aquisições e Convênios
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ANEXO “I”
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1
– O presente Termo de Referência tem por objeto o registro de preços para
eventual aquisição de material de consumo para reabastecimento do Almoxarifado
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep,
conforme especificação do item 5 deste Termo.
1.2 – São partes integrantes deste Termo de Referência:
1.2.1 Encarte “A” – Planilha Descritiva dos Materiais;
1.2.2 Encarte “B” – Termo de Recebimento Provisório;
1.2.3 Encarte “C” – Termo de Recebimento Definitivo.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 – Considerando as ações de planejamento e reposição do estoque de produtos,
bem como, a manutenção de seu fluxo, para atender as demandas de suas diversas
unidades administrativas durante o exercício de 2012 e buscando, por meio do
Registro de Preço, propiciar a seleção de fornecedores e negociações que garantam
preços atrativos somados à qualidade dos produtos, o Inep participou na origem no
certame licitatório - Registro de Preços, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, visando à aquisição de materiais de expediente. Entretanto,
diversos itens estão em fases de análise diferentes ou até mesmo cancelados, o que
neste caso, estes deverão ser objeto de uma nova licitação.
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Em razão do atraso no término deste Registro de Preços, o Inep está com
seus estoques abaixo do limite mínimo, o que em muitos casos, está
impossibilitando atender as demandas, principalmente, dos materiais que são
utilizados na preparação dos exames que ocorrem em sua maioria no segundo
semestre ou aqueles que são utilizados nas atividades diárias dos servidores.
Assim sendo, a Coordenação de Recursos Logísticos – CRL/INEP, elaborou a
relação dos itens críticos para a preparação destes exames, como também para o
funcionamento desta Autarquia, conforme relação contida no ENCARTE “A”, cuja
aquisição configura o objeto deste Termo.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
3.1 A aquisição em tela, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, na forma da Lei nº
10.520/2002, que regulamentam a modalidade do Pregão, no Decreto nº 3.931/2001, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços, principalmente, em seu Art.2º inciso II, no Decreto n°
5.450/2005, que regulamenta o pregão na forma eletrônica, na Lei nº 8.078/1990; na Instrução
Normativa SLTI nº 01/2010 e subsidiariamente as normas da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações e
demais normas contidas neste Termo de Referência.

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1 - A licitante deverá, na forma expressa do sistema eletrônico, consignar o valor
unitário e global, assim como a descrição do produto, indicando nome do fabricante,
marca comercial e demais referências que identifiquem o produto cotado, para efeito
de conferência, observado as especificações contidas no Encarte “A”, deste Termo
de Referência.
4.2 - Nos preços ofertados, deverão já estar considerados e inclusos os tributos,
fretes, taxas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.
4.3 - Será considerada mais vantajosa a proposta da empresa que oferecer menor
preço POR GRUPO.
4.4 - As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura
da sessão pública estabelecida no Edital.
4.5 - Os proponentes deverão computar no valor dos produtos os custos diretos e
indiretos, os insumos (taxas, impostos, fretes, etc.).
4.6 - No caso da utilização de materiais importados, deve ser entregue toda a
documentação que os legalize no País, principalmente quanto ao cumprimento das
normas da ABNT e INMETRO. A não apresentação destas especificações e/ou
documentação ensejará a desclassificação da proposta.
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5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS
5.1 – Os produtos a serem adquiridos deverão estar em conformidade com as
especificações constantes do Encarte “A”
5.1.1 – As empresas que não oferecerem os tipos de produtos constantes da
Planilha Descritiva dos Materiais, Encarte “A” deste Termo de Referência,
deverão apresentar produtos com especificações iguais ou superiores.

6. DO CUSTO ESTIMADO PARA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS
6.1 – O custo estimado é de R$ 58.418,08 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e
dezoito reais e oito centavos).

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto deste Termo de Referência em quantidades, características
e prazos mediante apresentação de atestado (s) de capacidade técnica, expedido
(s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado; nos termos do § 4º do art.
30 da Lei nº 8.666/93.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1- As despesas decorrentes da aquisição do material de expediente correrão à
conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de
2012, a cargo do Inep cujo programa de trabalho e elemento de despesa específico
constarão da respectiva Nota de Empenho.
8.2 - As aquisições para o exercício subsequente estarão submetidos à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento à presente finalidade, a ser
consignada ao Órgão Gerenciador e aos Órgãos Participantes na Lei Orçamentária
da União.

9. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
9.1- O prazo de validade do Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a
partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme dispõe o art. 4º do
Decreto nº 3.931/2001.
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10. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
10.1 – Os produtos a serem fornecidos deverão obedecer às normas e
especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT e as Normas
do Mercosul, no que se refere à qualidade, conforme o aplicável.
10.2 – Todas as despesas de frete/embalagem, impostos, encargos incidentes
deverão ser inclusos no preço da proposta e, em hipótese alguma, poderão ser
destacadas quando da emissão de Nota Fiscal/Fatura.
10.3 - Os materiais deverão ser fornecidos em perfeitas condições de funcionamento
e produtividade.

10.4 – A periodicidade dos pedidos deverá ser quadrimestral, podendo ser
antecipados nas excepcionalidades. O primeiro pedido será de no mínimo 25%
(vinte cinco por cento) do quantitativo total estimado, por item de cada participante,
após a homologação do certame licitatório.
10.5 – A entrega deverá ser efetuada nas quantidades acordadas, em horário
normal de expediente e no local especificado pelo órgão gestor e os participantes,
constantes do item 11.
10.6 - O fornecimento dos bens deverá estar de acordo com os critérios de
sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro
de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG.

11. DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA DOS MATERIAIS
11.1 – Os materiais deverão ser entregues a expensas da Contratada, de acordo
com as especificações e demais condições estipuladas neste Termo e na Proposta
Comercial, no endereço constante no item 15.1.
11.2 – O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias corridos a contar
da transmissão, via fax, da Nota de Empenho ao fornecedor.
11.3 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em
desacordo com os termos deste Termo de Referência.
11.4 - Os produtos rejeitados deverão ser substituídos por outro dentro das
especificações exigidas, arcando com todos os custos a empresa Contratada. O Inep
não se responsabilizará pela guarda, armazenamento e danos causados a bens
rejeitados.
11.5 - A entrega dos materiais será realizada, preferencialmente, no período
matutino.
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12. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
12.1 – O recebimento do objeto deste Termo de Referência se dará conforme o
disposto no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93,
compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas:
a) provisoriamente, no prazo de até 2 (dois) dias corridos a partir do
recebimento do produto, mediante termos próprios, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos materiais com a
especificação prevista neste Termo de Referência, observado o
disposto nos artigos 69, 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993; e
b) definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do
recebimento provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a

c) verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente
aceitação, observados os artigos 69, 73 e 76 da Lei nº 8.666/1993.
12.1.1 – Os Encartes “B” e “C” especificam modelos para os recebimentos
do tipo provisório e definitivo.
12.2 - Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução,
no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta
hipótese, o item, objeto deste Termo de Referência, será rejeitado, devendo ser
substituído no prazo de 05 (cinco) dias, quando se realizarão novamente as
verificações em conformidade com o subitem 5.
12.3 - Caso a substituição não ocorra em até 05 (cinco) dias, ou caso o novo
material também seja rejeitado, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega,
sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei.
12.4 - À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento
definitivo, submetendo a etapa impugnada a nova verificação, ficando sobrestado o
pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do bem rejeitado
correrão exclusivamente a expensas da Contratada.
12.5 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho do produto fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades
detectadas quando da utilização dos mesmos.

13. DA GARANTIA DOS MATERIAIS
13.1 – A empresa fornecedora dos materiais será responsável pela substituição,
troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados,
ressecados, ou não compatíveis com as especificações do Termo de Referência.
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13.2 - A garantia dos produtos consiste na obrigação por parte da empresa
contratada, em cumprir todas as determinações previstas na Lei nº 8.078, de
11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes.
14. DO PAGAMENTO
14.1 - O pagamento será efetuado, em parcela única, por meio de Ordem Bancária,
para crédito em conta corrente até o 5º (quinto) dia útil, após o recebimento do
produto, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pelo
representante do CONTRATANTE, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, quando for o caso, das multas aplicadas.

14.1.1 - As Notas Fiscais devem ser eletrônicas (Nfe) conforme disposições
contidas no inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS 42, de 3 de
julho de 2009;
14.1.2 - Deverão também conter nas Notas Fiscais Eletrônicas, os dados
bancários do credor para emissão da (s) ordem (s) bancária (s) e as
devidas retenções tributárias a serem feitas pela instituição conforme o
artigo 64 Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
14.1.3 - Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – SIMPLES NACIONAL OU SUPER SIMPLES deverá apresentar a
nota fiscal eletrônica, acompanhada do Anexo IV da Instrução Normativa
SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, a fim de evitar a retenção na
fonte dos tributos e contribuições.
14.1.4 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, ela será devolvida à empresa, pelo representante do
Contratante, e o pagamento ficará pendente até que sejam
providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para
o Contratante.
14.2 - No caso de eventual atraso de pagamento, provocados pela Administração, o
valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde
da data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento em que os juros de
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação
da seguinte fórmula:
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I = (TX/100)/365 - EM= I x N x VP
I = Índice de Atualização Financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.
14.3 - Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n.º 9.430, de 27/12/96, Lei nº
9.718, de 27/11/98, e IN/SRF nº 480, de 15/12/2004, alterada pelas IN nº 539, de
25/04/2005 e nº 706, de 09/01/2007, a Coordenação de Execução Orçamentária e
Financeira da CONTRATANTE reterá na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ, bem assim a Contribuição sobre o lucro líquido, a Contribuição para
a Seguridade Social - COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os
pagamentos que efetuar à CONTRATADA, se esta não apresentar cópia do Termo
de Opção ou Certificado de Isenção do IRPJ, de que trata a IN SRF nº 79, de
01/08/2000.
14.4 - No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais
de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa (artigo 27, § 2º, do
Decreto nº 5.540/2005).

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1- Fornecer os bens no Almoxarifado do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, localizado em Brasília, Distrito Federal, na
Setor de Radio e Televisão Sul, Quadra 701, Bloco M, Edifício Sede do Inep,
observando rigorosamente as especificações e exigências estabelecidas neste
Termo de Referência.
15.2 – Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
contados da convocação;
15.3 – Substituir os materiais/produtos entregues com eventuais defeitos de
confecção e/ou fabricação ou que apresentarem eventual alteração de suas
características dentro de seus prazos de validade, quando for o caso, sem qualquer
ônus adicional para o Inep, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
recebimento da notificação dos produtos/materiais exigidos neste Termo de
Referência;
15.4 – Comunicar, à Coordenação de Compras e Contratos, do Inep, em até 2 (dois)
dias antes do vencimento do prazo da entrega, os motivos que impossibilite o seu
cumprimento.
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15.5 - Providenciar para que os materiais sejam entregues em bom estado de
conservação/limpeza, adequados ao uso imediato e em consonância com as normas
de segurança estabelecidas em legislação própria;
15.6 - Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais
que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os materiais
vendidos, bem como pelo custo de frete, na entrega, e demais custos inerentes ao
fornecimento; e, ainda, apresentar os documentos fiscais do produto em
conformidade com a legislação vigente.

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
16.1- Acompanhar a execução do fornecimento do objeto contratado, bem como
atestar nas notas fiscais/fatura a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite:

16.2 - Efetuar o pagamento na forma e nos prazos convencionados neste Termo de
Referência;
16.3 - Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário;
16.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada;
16.5 - Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na entrega
dos produtos para adoção das providências saneadoras;
16.6 – Acompanhar a entrega do material, por meio do Serviço de Almoxarifado, a
quem caberá, também, todos os contatos junto à Contratada.

17. DA GESTÃO DA ATA
17.1 - Designar servidor para acompanhar e gerir a entrega dos materiais, podendo
este recusá-lo ou solicitar que seja refeito ou substituído qualquer deles que não
estejam de acordo com as condições e exigências especificadas neste Termo de
Referência.
17.2 – O Gestor da Ata deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados, e atestará as notas fiscais/faturas de serviço para fins de pagamento.
17.3 – A conformidade dos materiais a serem adquiridos deverá ser verificada
conjuntamente com o documento da contratada que contenha a relação detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando
as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.
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17.4 – A presença do Gestor da Ata não elide nem diminui a responsabilidade da
contratada.

18. DAS SANÇÕES
18.1 - Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº
5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de
fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a
ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Termo e demais cominações
legais a(s) CONTRATADA(S) que:
a) apresentar documentação falsa;

b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) falhar ou fraudar na execução do termo;
d) comportar-se de modo inidôneo;
e) fizer declaração falsa;
f) cometer fraude fiscal.
18.2 - Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento nos
artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, a CONTRATADA ficará
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução total ou parcial da obrigação, sem prejuízo de demais sanções legais
cabíveis, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
18.2.1 - Advertência;
18.2.2 - Multa:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de
Fornecimento, em caso de atraso na entrega ou execução dos bens,
limitada a incidência a 05 (cinco) dias. Após o sexto dia e a critério da
Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a nãoaceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução
total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre a Ordem de
Fornecimento,, no caso de atraso na entrega do objeto, por período
superior ao previsto na alínea “a”, limitado a 05 (cinco) dias
subsequentes. Após o décimo primeiro dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a
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configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) de até 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de Fornecimento,,
nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de
inexecução total da obrigação assumida.
18.2.2.1 - No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas
alíneas “a” e “b” com as da alínea “c”, o percentual aplicado não poderá
ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento).
18.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e
impedimento de contratar com o Inep, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

18.2.4 - 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 a CONTRATADA
ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada.
18.3 - As sanções de multa poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com
a de advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração
do CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a União; descontandoa do pagamento a ser efetuado.
18.4 - No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na
fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor
correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia
seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido
correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.
19. ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
19.1 – Em observação as recomendações do Tribunal de Contas da União, a
autorização de adesão de outros órgãos e entidades à presente Ata de Registro de
Preços, ocorrerá mediante as seguintes condições:
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a) anuência formal do Órgão Gerenciador;
b) autorização de adesão somente ocorrerá até 100% dos itens registrados
em Ata (§3º do art. 8º, do Decreto 3.931/2001);
c) Os órgãos autorizados (“carona”) não poderão adequar o objeto pretendido
à Ata, alterando especificações, características, periodicidade, frequência
na execução, prazos de recebimento, quantitativos, métodos, etc., por
mínimas que possam parecer, para sanear suas necessidades.
d) Em caso de autorização de “Adesão” o Órgão Gerenciador disponibilizará
cópia do Edital, da Ata, e da proposta do licitante.
19.2 – Solicitação de Adesão deverá ser manifestada por meio do endereço
eletrônico pregao@inep.gov.br, Fone: 61 (2022.3240 / 2022.3243), Fax: 61
(2022.3249).

20. DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO DO PROPONENTE
20.1 - Proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

20.1.1 - A pedido, quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da
Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível
em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que
compõem o custo do material.

20.1.2 - Por iniciativa do Inep, quando:
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e
justificado;
d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de
Preços;

36

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços, sem justificativa
aceitável;
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos
pedidos dela decorrentes.
g) Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o Inep
fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e
informará aos Proponentes a nova ordem de registro.

21. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
21.1 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93 (artigo 12 do Decreto 3.931/2001).

22. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
22.1 – Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista
na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 ou de redução
dos preços praticados no mercado.
22.2 – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso
II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, a Administração, se julgar
conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
22.3 – Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas
condições do registro, e definidos o novo preço máximo a ser pactuado pela
Administração, o licitante vencedor registrado será convocado pelo Inep para
alteração do preço da Ata de Registro de Preços, mediante aditamento.
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1 - Os materiais a serem fornecidos deverão ter sido produzidos de acordo com
os critérios de sustentabilidade ambiental contidos na Instrução Normativa nº 01, de
19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, no que couber.
23.2 - A contratação visa a aquisição de materiais que sejam constituídos, no todo
ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR –
15448-1 e 15448-2;
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23.3 - A contratação visa a aquisição de materiais que sejam observados os
requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
23.4 - Para efetivo atendimento à Instrução Normativa nº 1 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão – SLTI/MPOG, acima referida será exigido que os produtos tenham o selo do
INMETRO quando da análise das propostas.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1 - Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas pelo
correio eletrônico pregao@inep.gov.br.

Brasília (DF),

de

de 2012.

(original assinado por)
Antônio Melo dos Santos
Coordenação de Recursos Logísticos

Aprovado com base no artigo 7º, inciso I, § 1º da Lei nº 8.666/93.
Brasília (DF),

de

de 2012.

(original assinado por)
Denio Menezes da Silva
Diretor de Gestão e Planejamento
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-909
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3236 / 3240 / 3235 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.gov.br

ENCARTE “A”
PLANILHA DESCRITIVA DOS MATERIAIS
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ENCARTE “A”
PLANILHA DESCRITIVA DOS MATERIAIS

GRUPO ITEM

I

UNID.MED. QUANT

Valores
Unitários
Máximos

1

Corretivo Líquido de Secagem Rápida, uso em papel comum, à
base de água, atóxico, frasco com aproximadamente 18ML –
Tipo Carbex, Faber Castell, com o mesmo padrão de qualidade
ou superior.

UN

300

R$ 1,56

2

Caneta para retroprojetor na cor Azul, em plástico, com ponta
arredondada – Tipo Faber Castell, Pilot, Hélios, CIS, com o
mesmo padrão de qualidade ou superior.

UN

36

R$ 2,45

3

Caneta para retroprojetor na cor Preta, em plástico, com ponta
arredondada – Tipo Faber Castell, Pilot, Helios, CIS, com o
mesmo padrão de qualidade ou superior.

UN

36

R$ 2,45

4

Caneta para retroprojetor na cor Vermelha, em plástico, com
ponta arredondada – Tipo Faber Castell, Pilot, Helios, CIS,
com o mesmo padrão de qualidade ou superior.

UN

36

R$ 2,45

UN

36

R$ 2,63

UM

36

R$ 2,63

ESPECIFICAÇÃO

UNID.
MED.

QUANT.

Valores
Unitários
Estimados

Fita Adesiva Dupla Face, em Polipropileno, na cor branca,
medidas aproximadas: 19mm Largura x 30M comprimentos –
Tipo 3M, Aldebras, Adere, com o mesmo padrão de qualidade
ou superior

UN

150

R$ 7,04

5

6

GRUPO ITEM

II

ESPECIFICAÇÃO

7

Pincel Marcador Permanente para CD/DVD, na cor Azul,
corpo com resina Termoplástica, ponta de feltro, medidas
aproximadas: 142mm comprimento x 10mm diâmetro, ponta
redonda média de 1,0mm, caixa com 12 unidades. Marca
referencial: Pilot, Faber Castell, Hellios ou similar, com o
mesmo padrão de qualidade ou superior.
Pincel Marcador Permanente para CD/DVD, na cor Preta,
corpo com resina Termoplástica, ponta de feltro, medidas
aproximadas: 142mm comprimento x 10mm diâmetro, ponta
redonda média de 1,0mm, caixa com 12 unidades. Marca
referencial: Pilot, Faber Castell, Hellios ou similar, com o
mesmo padrão de qualidade ou superior
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II

8

GRUPO ITEM

Fita Adesiva Dupla Face, Larga, Esponjosa, em poliuretano, na cor
verde, medidas aproximadas: 19mm Largura x 20mm comprimento
– Tipo 3M Scotch, Aldebras, com o mesmo padrão de qualidade ou
superior.

ESPECIFICAÇÃO

UN

12

UNID.
QUANT.
MED.

R$ 92,81

Valores
Unitários
Estimados

09

Pasta para Documento em Cartolina Plastificada, na cor Azul, sem
elástico, com prendedor trilho de plástico, Tipo cartão Triplex,
medidas aproximadas 340mm comprimento x 235mm largura x 20
mm espessura, Gramatura 250 g/m² - Marca referencial: Polycart,
ACP, Dello, Marcari ou similar, com o mesmo padrão de qualidade
ou superior

UN

400

R$ 1,66

10

Pasta para documento em cartolina de cartão duplex, gramatura
250g/m², plastificada, com aba-elástico, medidas aproximadas:
340mm comprimento x 230mm largura, na cor azul - marca
referencial: polycart, acp, marcari, dello ou similar, com o mesmo
padrão de qualidade ou superior.

UN

500

R$ 1,98

UN

3000

R$ 2,39

UN

800

R$ 2,63

III
11

12

Pasta para Documento em PVC Cristal Rigex, Tarja Branca,
medidas aproximadas: 320mm comprimento x 255mm largura x
10,2mm espessura, com grampo com trilho de 3mm de espessura.
Pasta Suspensa em Cartão Fibra/Marmo, medidas aproximadas:
361mm comprimento x 240mm largura x 0,30mm espessura,
gramatura 336G a 350G/M², plastificada, marmorizada, cor
castanha, com Gancho/Trilho Plastico, visor e etiqueta branca,
ponteira plástica e arame com Ilhós – Marca referencial: Polycart,
Dello, Marcari ou similar, com o mesmo padrão de qualidade ou
superior.
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ITEM

13

IV
14

GRUPO

ITEM

15

V
16

GRUPO

ITEM

17

VI
18

ESPECIFICAÇÃO
Bandeja Expediente/Caixa
Correspondência Dupla, em acrílico,
fumê, medidas aproximadas 350mm
comprimento x 250mm largura x 40mm
altura – Tipo Acrimet, Aranyi, Menro,
Dello, Acrinil, com o mesmo padrão de
qualidade ou superior.
Bandeja Expediente/Caixa
Correspondência Tripla, em acrílico,
Fumê. Medidas aproximadas: 350mm
comprimento x 250mm largura x 40mm
altura – Tipo Acrimet, Aranyi, Menno,
Dello, Acrinil, com o mesmo padrão de
qualidade ou superior
ESPECIFICAÇÃO
Estilete para Desenho, Retratil, com
encaixe de pressão, em plástico
resistente, tamanho aproximado: 22cm –
Tipo CIS, olfa, com o mesmo padrão de
qualidade ou superior
Extrator de Grampo em Aço Inoxidável,
Tipo espátula, Dimensões
aproximadas:150mm comprimento x
5mm largura, patenteado – Tipo CIS,
Cioba, Central, com o mesmo padrão de
qualidade ou superior
ESPECIFICAÇÃO
Clipe Niquelado 4/0, em metal
Inoxidável, Paralelo, Caixa com
Aproximadamente 500 gramas – Tipo
ACC, Gasper, Bacchi, Poly, Cis, com o
mesmo padrão de qualidade ou superior
– Selo INMETRO.
Clipe Niquelado 5/0, em metal
Inoxidável, Paralelo, Caixa com
Aproximadamente 500 gramas – Tipo
ACC, Gasper, Bacchi, Poly, Cis, com o
mesmo padrão de qualidade ou superior
– Selo INMETRO.

UNID.
MED.

QUANT.

Valores Unitários
Estimados

UN

200

R$ 22,60

UN

200

R$ 28,94

UNID.
MED.

QUANT.

Valores Unitários
Estimados

UN

200

R$ 1,49

UN

100

R$ 1,53

UNID.
MED.

QUANT.

Valores Unitários
Estimados

CX

150

R$ 7,59

CX

150

R$ 10,22
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ESPECIFICAÇÃO

UNID.
MED.

QUANT.

Valores
Unitários
Estimados

19

Papel OFF – SET Personalizado, formato A4, branco, gramatura,
120 G/M², resma com 500 folhas. Para continuação de aviso
Ministerial Auto relevo seco Ministerio da Educação.

RM

6

R$ 245,50

20

Envelope medindo 229mm largura x 324mm comprimento, em
papel Kraft natural cor parda 80gr/m², impresso Brasão e dizeres
“Serviço Público Federal” e verso “remetente” na cor preta.

UN

100.000

R$ 0,28

ESPECIFICAÇÃO

UNID.
MED.

QUANT.

Valores
Unitários
Estimados

GRUPO ITEM

VII

GRUPO ITEM

VIII

21

Máscara Cirúgica Descartável, dupla com elastico, caixa com
100 Unidades – Tipo 3M, Best Fabril, similar com o mesmo
padrão de qualidade ou superior

CX

3

R$ 34,25

22

Reservatório para Saboneteira/Álcool Gel, marca Premisse
800ml ou com o mesmo padrão de qualidade ou superior

UN

30

R$ 28,95

23

Lixeira plástica com alça e tampa capacidade de 100 litros
Descrição: 3100 / alt. 69 cm / diam. 58

UN

05

R$ 104,73
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-909
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3236 / 3240 / 3235 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.gov.br

ENCARTE “B”
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
Objeto: Aquisição, por meio de Pregão no Sistema de Registro de Preços, de
material de expediente, para uso do .................. (CONTRATANTE) em ..........
(informar endereço da CONTRATANTE).
Nos termos do Edital de Pregão pelo Sistema de Registro de Preços do nº 31/2012,
Processo n.º 23036.001993/2012-77, Nota de Empenho n.º ..................., nº
..................... e da Portaria de Fiscalização/Gestão nº ...../2012, emitimos o presente
Termo de Recebimento Provisório dos materiais discriminados na supracitada
Ordem de Fornecimento, com cópia anexa a este Termo, rubricada pelos abaixo
assinados.
Brasília/DF, .... de ....................... de 2012

_______________________________________________________
Fiscais do Contrato

De acordo,

______________________________________________________________
Responsável pelo Setor de Almoxarifado
Ciente,

_____________________________________________
Representante da Empresa
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-909
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3236 / 3240 / 3235 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.gov.br

ENCARTE “C”
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
Aquisição, por meio de Pregão no Sistema de Registro de Preços, de material de
expediente, para uso do ...................(nome da instituição CONTRATANTE) em
......................................... (informar o local).
Nos termos do Edital de Pregão pelo Sistema de Registro de Preços do nº 31/2012,
Processo n.º . 23036.001993/2012-77, Nota de Empenho n.º ..................., e da
Portaria de Fiscalização/Gestão nº ...../2012, emitimos o presente Termo de
Recebimento Definitivo dos materiais discriminados na supracitada Ordem de
Fornecimento, com cópia anexa a este Termo, rubricada pelos abaixo assinados.
Brasília/DF, .... de ....................... de 2012

___________________________________________________________________
_
Fiscais do Contrato
De acordo,

_______________________________________________________________
Responsável pelo Setor de Almoxarifado
Ciente,

_____________________________________________
Representante da Empresa
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
CCORDENAÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-000
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3240 / 3243 / 3235 / 3236 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2012 – DGP/INEP
REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO “II”

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

46

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-909
CNPJ. 01.678.363/0001-43
(61) 2022-3236 / 3240 / 3235 – Fax. 2022-3249
e-mail: pregao@inep.gov.br

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Pregão Eletrônico nº 31/2012
DGP/ INEP
(------------------------------), como representante devidamente constituído de (identificação
completa da licitante ou consórcio), doravante denominada (licitante/consórcio), para o fim
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação), foi elaborada de
maneira independente (pelo licitante/consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio
ou qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou qualquer
pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto à participar
ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da
adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
----------------, em-----de--------------------------de 2012.
_______________________________________
(representante legal do licitante/consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP
DIRETORIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSITICOS, AQUISIÇÕES E CONVÊNIOS
SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, 2º Andar. CEP: 70340-909

ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2012
PROCESSO Nº 23036.001993/2012-77

Aos xxxxxxx dias do mês de xxxxxxx do ano de dois mil e doze, O
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO
TEIXEIRA - INEP, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação, criada
pela Lei nº 9.448/97, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.678.363/0001-43, com sede
no SRTVS Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, em Brasília - DF, neste
ato representado por seu Diretor de Gestão e Planejamento, Sr. DENIO MENEZES
DA SILVA, nomeado pela Portaria/CCPR nº 303, DE 23/04/2010, publicada no DOU
de 26/04/2010, e com delegação pela portaria nº 288 de 18/08/2010, publicada no
Boletim de Serviço, Inep, 1ª Edição Extra de 18/08/2010, portador da Carteira de
Identidade nº 5.063.320, IFP/RJ, CPF nº 601.851.477-04, endereço no SRTVS
Quadra 701, Bloco M, Asa Sul, Ed. Sede do Inep, em Brasília - DF, considerando o
julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº
31/2012, publicado no DOU do dia
/
/
, e a respectiva homologação,
conforme fls. ______ do Processo nº 23036.001993/2012-77, RESOLVE registrar
os preços, em face da classificação das propostas apresentadas pelas empresas,
abaixo qualificadas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório
e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002, e suas alterações, Decretos nºs
3.931/2001, 3.555/2000 e 5.450/2005, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e em conformidade com as
disposições a seguir.

49

1º lugar: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ nºxxxxxxxxxxx, sediada na xxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo
seu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, Portador da Carteira
de Identidade nº xxxxxx, expedida pela x/xx, CPF nºxxxxxx, residente e
domiciliado naxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2º lugar: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ nºxxxxxxxxxxx.

3º lugar: (nome da empresa), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- CNPJ nºxxxxxxxxxx.
1 – DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços visando a eventual aquisição de
material de consumo para reabastecimento do Almoxarifado do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, conforme as
especificações técnicas constantes do Termo de Referência e encartes, Edital do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2012, e seus Anexos, e Proposta da
CONTRATADA, que integram o presente instrumento, como se nele transcritos
estivessem.
Item
1

ESPECIFICAÇÃO

Unidade Quant

Classificação
por Empresa
1ª
2ª
3ª

Valor
Valor
Unitário Total

2 - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a
contar da data da sua assinatura.
O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é improrrogável.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o INEP não
será obrigado a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
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3 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de
redução dos preços praticados no mercado.
Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente,
poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, o Proponente registrado será convocado pelo INEP para alteração,
por aditamento, do preço da Ata.
4 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou
entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia
consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e,
respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº
8.666/93, no Decreto nº 3.931/01 e na IN do extinto MARE nº 8, de 04 de dezembro
de 1998 e IN-SEAP nº 04, de 8 de abril de 1999, relativas à utilização do Sistema de
Registro de Preços.
5 – ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DO INEP/DGP ÓRGÃO GERENCIADOR
Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e
administração do SRP, e ainda o seguinte:
I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os
órgãos e entidades para participarem do registro de preços;
II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de
consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados
para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
III - promover todos os atos necessários à instrução processual para a
realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das
justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;
IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos
valores a serem licitados;
V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a
ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e Termo de Referência;
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VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes,
tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos
participantes;
VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação,
sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos pelos participantes da Ata;
VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos
preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado
na Ata de Registro de Preços; e
IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informálos das peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a
qualificação mínima dos respectivos gestores indicados.
6 – ATRIBUIÇÕES/OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
O órgão participante do registro de preços será responsável pela
manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o
encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma
de contratação e respectivas especificações ou Termo de Referência, nos termos da
Lei nº 8.666, de 1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:
I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no
registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados
pela autoridade competente;
II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser
licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e
III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as
respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de
seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o
procedimento licitatório.
§ 4º Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das
atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, compete:
I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da
necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os
respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando,
posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;
II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a
contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos
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valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto
à sua utilização;
III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos
ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e
também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e
IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do
fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de
Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem
dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou
prestação de serviços;
V - os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da
necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de
Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a
serem praticados.
7- DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S)
Constituem obrigações da(s) empresa(s):
a)

dar cumprimento integral ao estabelecido no Termo de Referência,
Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2012 e nesta Ata;

b)

Fornecer os bens no Almoxarifado do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais, localizado em Brasília, Distrito Federal, na
Setor de Radio e Televisão Sul, Quadra 701, Bloco M, Edifício Sede do
Inep, observando rigorosamente as especificações e exigências
estabelecidas neste Termo de Referência.

c)

Assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias contados da convocação;

d)

Substituir os materiais/produtos entregues com eventuais defeitos de
confecção e/ou fabricação ou que apresentarem eventual alteração de
suas características dentro de seus prazos de validade, quando for o
caso, sem qualquer ônus adicional para o Inep, no prazo máximo de
05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da notificação dos
produtos/materiais exigidos neste Termo de Referência;

e)

Comunicar, à Coordenação de Compras e Contratos, do Inep, em até
2 (dois) dias antes do vencimento do prazo da entrega, os motivos que
impossibilite o seu cumprimento.

f)

Providenciar para que os materiais sejam entregues em bom estado
de conservação/limpeza, adequados ao uso imediato e em
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consonância com as normas de segurança estabelecidas em
legislação própria;
g)

Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e
parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente,
sobre os materiais vendidos, bem como pelo custo de frete, na
entrega, e demais custos inerentes ao fornecimento; e, ainda,
apresentar os documentos fiscais do produto em conformidade com a
legislação vigente.

8 - DO PAGAMENTO
a) O pagamento será efetuado, em parcela única, por meio de Ordem Bancária,
para crédito em conta corrente até o 5º (quinto) dia útil, após o recebimento
do produto, com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pelo
representante do CONTRATANTE, mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada, quando for o caso, das multas
aplicadas.
a.1) As Notas Fiscais devem ser eletrônicas (Nfe) conforme
disposições contidas no inciso I, Cláusula Segunda do Protocolo ICMS
42, de 3 de julho de 2009;
a.2) Deverão também conter nas Notas Fiscais Eletrônicas, os dados
bancários do credor para emissão da (s) ordem (s) bancária (s) e as
devidas retenções tributárias a serem feitas pela instituição conforme o
artigo 64 Lei 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
a.3) Caso a empresa seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL OU SUPER
SIMPLES deverá apresentar a nota fiscal eletrônica, acompanhada do
Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de
2004, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições.
a.4) Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a
liquidação da despesa, ela será devolvida à empresa, pelo
representante do Contratante, e o pagamento ficará pendente até que
sejam providenciadas as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus
para o Contratante.
b) No caso de eventual atraso de pagamento, provocados pela Administração, o
valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará
desde da data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento em que
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os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
I = (TX/100)/365 - EM= I x N x VP
I = Índice de Atualização Financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos Moratórios
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela em atraso.
c) Em cumprimento ao disposto no Art. 64, da Lei n.º 9.430, de 27/12/96, Lei nº
9.718, de 27/11/98, e IN/SRF nº 480, de 15/12/2004, alterada pelas IN nº
539, de 25/04/2005 e nº 706, de 09/01/2007, a Coordenação de Execução
Orçamentária e Financeira da CONTRATANTE reterá na fonte, o Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, bem assim a Contribuição sobre o
lucro líquido, a Contribuição para a Seguridade Social - COFINS e a
Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuar à
CONTRATADA, se esta não apresentar cópia do Termo de Opção ou
Certificado de Isenção do IRPJ, de que trata a IN SRF nº 79, de 01/08/2000.
d) No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais
de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa (artigo 27, § 2º,
do Decreto nº 5.540/2005).

9 – DA CONTRATAÇÃO E DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
A Nota de empenho substituirá o Contrato, sendo que a Contratada fica
sujeita a cumprir todas as especificações e obrigações constantes do Termo de
Referência (Anexo I do Edital).
Para a emissão do empenho, será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a execução do objeto.
A Contratada responderá civil, penal e administrativamente por qualquer
prejuízo que venha a causar ao INEP, decorrente da execução imperfeita ou da
inexecução parcial ou total do objeto.
Os materiais deverão ser entregues a expensas da Contratada, de acordo
com as especificações e demais condições estipuladas neste Termo e na Proposta
Comercial, no endereço constante no item 15.1 do termo de Referência.
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O prazo de entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias corridos a
contar da transmissão, via fax, da Nota de Empenho ao fornecedor.
A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado
em desacordo com os termos do Termo de Referência.
Os produtos rejeitados deverão ser substituídos por outro dentro das
especificações exigidas, arcando com todos os custos a empresa Contratada. O Inep
não se responsabilizará pela guarda, armazenamento e danos causados a bens
rejeitados.
A entrega dos materiais será realizada, preferencialmente, no período
matutino.

10 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O Proponente terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e
ampla defesa:
a) A pedido, quando:
- comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
-o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em
função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do
material.
b) Por iniciativa do INEP, quando:
- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica
exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente motivadas e
justificadas;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela
decorrentes;
- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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- não retirar a respectiva nota de emprenho ou instrumento equivalente,
no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, o INEP fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará aos Proponentes a
nova ordem de registro.
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar a documentação exigida no
edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, ficará impedido, assegurado o direito à ampla
defesa, de licitar e de contratar com a União e com o INEP, e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do art. 28 do Decreto nº 5.450,
de 31 de maio de 2005.
A recusa injustificada em assinar a Ata, dentro do prazo fixado pelo INEP,
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando a aplicação
de multa ao adjudicatário de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação,
Pela inexecução total ou parcial do instrumento de contrato, o INEP poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa vencedora as seguintes sanções,
segundo a gravidade da falta cometida:
I - advertência escrita
II - multas:
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor da Ordem de
Fornecimento, em caso de atraso na entrega ou execução dos bens, limitada
a incidência a 05 (cinco) dias. Após o sexto dia e a critério da Administração,
no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto,
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre a Ordem de Fornecimento,, no
caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na
alínea “a”, limitado a 05 (cinco) dias subsequentes. Após o décimo primeiro
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto,
de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
c) de até 5% (cinco por cento) do valor da Ordem de Fornecimento,, nas
hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução
total da obrigação assumida.
.
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III - suspensão temporária de participar 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 que determinaram sua punição ou até que
seja promovida a sua 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.
No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nas alíneas “a” e
“b” com as da alínea “c” do parágrafo anterior, o percentual aplicado não poderá
ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento).
O valor correspondente a qualquer multa aplicada à empresa vencedora
poderá ser descontado de acordo com o estabelecido, ou ainda, a critério do INEP e
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado em
até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, em favor do INEP, ficando a
empresa vencedora obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação
da cópia do recibo do depósito efetuado.
Decorrido o prazo de 10 (dez) dias corridos para o recolhimento de multa, ao
débito será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive
referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com
atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o
débito poderá ser cobrado judicialmente.
No caso de a empresa vencedora ser credor de valor suficiente, o INEP
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente
devidos, responderá a empresa vencedora pela sua diferença, podendo ser esta
cobrada judicialmente.
As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 24.3 poderão ser
aplicadas juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado,
no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 2º do artigo 87
da Lei nº 8.666/93.
A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 24.3 é de competência
exclusiva do Ministro da Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias, podendo a reabilitação ser requerida após 2
(dois) anos de sua publicação, nos termos do § 3º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
empresa vencedora de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil
derivada de perdas e danos junto ao INEP, decorrentes das infrações cometidas.
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Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo e
sem a devida motivação;
As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas se ocorrer caso fortuito ou
força maior, devidamente comprovado, a critério da autoridade competente do INEP.
Para aplicação das penalidades previstas, a CONTRATADA será notificado
para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
notificação.
No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na
fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor
correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia
seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido
correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.
12– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da aquisição, objeto desta Ata, correrão a
conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício
2012, a cargo do INEP e Órgãos participantes, cujos programas de trabalho e
elemento de Despesa específico constarão da respectiva Nota de Empenho.
13 – DO FORO
É competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília - DF
para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de
Registro de Preços.
E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente
Ata em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na
presença das duas testemunhas abaixo, que o tudo assistiram.
Brasília-DF,

de

de 2012.

Pelo CONTRATANTE
Pela CONTRATADA
(assinatura)

Razão social do fornecedor

(Nome legível do representante legal da
empresa, RG e órgão expedidor)
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