
    
                                                                            

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

                 
 PREGÃO ELETRÔNICO  

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP

 
1 - INTRODUÇÃO 
 
1.1 O MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
do, Volta Redonda-RJ, por meio da Central de Compras e Licitações
Municipal nº 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsável por todas as aquisições real
zadas pela Administração direta,
devidamente autorizada pelo Ordenador de Despesas por delegação de competência 
respectivamente conferida pel
forma do disposto no processo 
eletrônico indicados no item 3 deste edital, será  realizada licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos 
de agosto de 2006, nº 10.639/2006, nº 10.638/2006
bro de 2006, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e do disposto no presente edital. 
 
1.2 A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
eletrônico www.comprasnet.gov.br
duzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados nos autos 
do processo em epígrafe.
 
1.3 As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impug
ções, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos em 
que se deu a publicação originária, reabrindo
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propo
 
1.4 O edital se encontra disponível no endereço eletrônico 
dendo, alternativamen
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1
dirimidas através do telefone (2
 
1.5 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 
interpretação de qualquer de seus dispositivos 
bertura da sessão 
gao@voltaredonda.rj.gov.br
  
1.5.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessário pela 
quipe técnica, responder aos pedidos de
quatro  horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas. 
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PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 056/2017 - SME
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP

 
EDITAL 

MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA ,  com sede na Praça
por meio da Central de Compras e Licitações

Municipal nº 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsável por todas as aquisições real
ão direta, indireta e fundacional do município, 

torizada pelo Ordenador de Despesas por delegação de competência 
respectivamente conferida pelo Decreto Municipal nº 14.211, de 06
forma do disposto no processo administrativo n.º 4030/2017, que no dia, hora e endereço 
eletrônico indicados no item 3 deste edital, será  realizada licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO , do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos Decretos Municipais
de agosto de 2006, nº 10.639/2006, nº 10.638/2006 e 10..640/06

, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
123, de 14 de dezembro de 2006, demais disposições legais aplicáveis 

e do disposto no presente edital.  

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
www.comprasnet.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste Edital e co

duzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados nos autos 
do processo em epígrafe. 

As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impug
ções, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos em 
que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propo

O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br
dendo, alternativamente, ser impresso no site 
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1
dirimidas através do telefone (24) 3339-9037.  

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 
interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 2 (dois) 

mediante confirmação de recebimento, 
gao@voltaredonda.rj.gov.br. 

erá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessário pela 
, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte  e  

quatro  horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas. 
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SME  
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP  

Praça Sávio Gama, 53, Aterra-
por meio da Central de Compras e Licitações, criada pelo Decreto 

Municipal nº 14.209 de 06 de janeiro de 2017, responsável por todas as aquisições reali-
e fundacional do município, torna público que, 

torizada pelo Ordenador de Despesas por delegação de competência 
06 de janeiro de 2017, na 

que no dia, hora e endereço 
eletrônico indicados no item 3 deste edital, será  realizada licitação na modalidade    

, que será regido pela Lei 
Municipais n.ºs 10.624 de 10 

10..640/06, ambos de 26 de setem-
, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

disposições legais aplicáveis 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço 
, no dia e hora indicados no item 3 deste Edital e con-

duzida pelo pregoeiro com o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados nos autos 

As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugna-
ções, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos em 

se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.  

www.comprasnet.gov.br, po-
impresso no site 

http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1, dúvidas poderão ser 

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou 
 dias úteis anteriores à a-

mediante confirmação de recebimento, no e-mail pre-

erá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio e, quando necessário pela e-
esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte  e  

quatro  horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas.  
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1.6 Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 2 (dois) 
dias úteis anteriores à abertura da sessão
mail pregao@voltaredonda.rj.gov.br
 
1.6.1 Caberá ao ORDENADOR DE DESPESAS auxiliado pelo pregoeiro 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas
  
1.7 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão divu
gados mediante nota no endereço eletrônico 
056/2017,e no sitio do município 
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1
interessadas obrigadas a acessá
goeiro.  
 
2- DO OBJETO, DO PRAZO DE ENTREGA E DA FORMA DE FORNEC IMENTO
 
2.1 O objeto do presente pregão eletrônico é 
TALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO DA EDIFIC
ÇÃO C.M.E.I. Barquinho de Papel,
de Educação. 
 
2.2 O prazo máximo para a execução total do serviço é de 
da nota de empenho. 
 
  
3 - DA ABERTURA  
 
3.1  A abertura da presente licitação dar
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, 
dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionad
no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventos
Início acolhimento das propostas
Data de abertura das propostas  
Data da realização do Pregão
Processo nº 4030/2017

Tipo 
Prazo para impugnação
Data da publicação 
Endereço Eletrônico
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Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 2 (dois) 
dias úteis anteriores à abertura da sessão, mediante confirmação de recebimento

pregao@voltaredonda.rj.gov.br 

o ORDENADOR DE DESPESAS auxiliado pelo pregoeiro 
impugnação no prazo de até vinte e quatro horas . 

Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão divu
gados mediante nota no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br

e no sitio do município 
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1
interessadas obrigadas a acessá-lo para a obtenção das informações prestadas

DO OBJETO, DO PRAZO DE ENTREGA E DA FORMA DE FORNEC IMENTO

O objeto do presente pregão eletrônico é a CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IN
TALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO DA EDIFIC
ÇÃO C.M.E.I. Barquinho de Papel, para suprir eventual demanda da Secretaria Municipal 

para a execução total do serviço é de 30 (trinta)

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, 
dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionad
no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo:  

Eventos Dia Mês Ano
Início acolhimento das propostas 20 10 2017
Data de abertura das propostas   07 11 2017
Data da realização do Pregão 07 11 2017

4030/2017 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
INCENDIO 
MENOR PREÇO PORLOTE

Prazo para impugnação até 2 (dois) dias úteis 
 19/10/2017 

Endereço Eletrônico www.comprasnet.gov.br 
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Os interessados poderão formular impugnações ao presente edital em até 2 (dois) 
iante confirmação de recebimento no e-

o ORDENADOR DE DESPESAS auxiliado pelo pregoeiro decidir sobre a 

Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão divul-
www.comprasnet.gov.br através do PE nº 

e no sitio do município 
http://www.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/agenda/?emp=1, ficando as empresas 

lo para a obtenção das informações prestadas pelo Pre-

DO OBJETO, DO PRAZO DE ENTREGA E DA FORMA DE FORNEC IMENTO . 

a CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INS-
TALAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO E PÂNICO DA EDIFICA-

para suprir eventual demanda da Secretaria Municipal 

30 (trinta) dias após a emissão 

 

á em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, 
dirigida pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada 

Ano Horário 
2017 8:00 h 
2017 9:00 h 
2017 9:00 h 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

MENOR PREÇO PORLOTE  
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3.2 Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que i
peça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará automatic
mente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, independentemente 
de nova comunicação. 
 
4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 

O total global estima
tos e setenta e três mil reais).
 
As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta do orçamento do exercício 
2017, por conta da seguinte 
06.01.12.361.0269.2254.3339039000000.0023
 
5 - TIPO DE LICITAÇÃO
 
5.1 O presente pregão eletrônico reger
 
6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 
6.1 Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade co
patível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadast
pelo município. 
 
6.2 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 
Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como nos incisos 
III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.
 
6.3 Um licitante, ou grupo, s
mico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um 
licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas 
em consideração e serão re
 
6.3.1 Para tais efeitos entende
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 
5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem eco
ca ou financeiramente a outra empresa.
 
6.4 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arrol
das no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.
 
6.5 O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte d
verá declarar, no momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que 
cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial 
quanto ao seu art. 3º. 
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Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que i
peça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará automatic
mente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, independentemente 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

O total global estimado para o pregão é no valor de R$ 6.9
tos e setenta e três mil reais). 

As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta do orçamento do exercício 
2017, por conta da seguinte dotação orçamentária: 706.445/2017 
06.01.12.361.0269.2254.3339039000000.0023.  

TIPO DE LICITAÇÃO  

O presente pregão eletrônico reger-se-á pelo tipo menor preço 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

oderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade co
patível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido 

Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 
Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como nos incisos 
III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 

Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econ
mico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um 
licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas 
em consideração e serão rejeitadas. 

Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 
5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem eco
ca ou financeiramente a outra empresa. 

Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arrol
das no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93. 

O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte d
verá declarar, no momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que 
cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial 
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Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que im-
peça a realização dos eventos nas datas acima marcadas, a licitação ficará automatica-
mente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, independentemente 

.973,00 (seis mil novecen-

As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta do orçamento do exercício 
dotação orçamentária: 706.445/2017 – 

preço por LOTE. 

oderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade com-
ro de Fornecedores, mantido 

Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração 
Pública, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem como nos incisos 

uas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econô-
mico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um 
licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas 

se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou 
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 
5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômi-

Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arrola-

O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte de-
verá declarar, no momento de inserção de sua proposta, junto ao sistema eletrônico, que 
cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial 
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6.5.1 Em caso de não atendimento do contido no subitem 
ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 
mentar 123/2006.  
 
6.6 O licitante deverá declarar, junto ao sistema eletrônico, que não lhe foram aplicadas 
penalidades de suspensão tem
tratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade 
da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem. 
 
7. CREDENCIAMENTO 
 
7.1 Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente 
credenciados junto ao COMPRASNET
de até três dias úteis  antes 
 

7.1.1 Poderão participar 
 

7.1.1.1 Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive 
quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital, e e
tiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística 
- SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site 
www.comprasnet.gov.br
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício c

 
7.1.1.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, 
publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para empresas nacionais);

 
7.1.1.3 

em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o seu cadastramento e 
sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração P
blica.  

 
7.1.1.4 

to diretamente no COMPRASNET, 
são . Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, endereço físico, telefone e end
reço eletrônico (e-mail) 

 
7.1.1.5 Não esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recup

ração extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empr
sas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

 
7.1.1.6 Não tenham sido declaradas 

Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Fed
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Em caso de não atendimento do contido no subitem 6.5, deixará de ser concedido 
ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado 

O licitante deverá declarar, junto ao sistema eletrônico, que não lhe foram aplicadas 
penalidades de suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de co
tratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade 
da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem. 

7. CREDENCIAMENTO  

Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente 
COMPRASNET, devendo o credenciamento ser realizado no prazo 

antes da data de abertura da sessão. 

Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que:

Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive 
quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital, e e
tiverem devidamente credenciadas na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site 
www.comprasnet.gov.br  e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício c

.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, 

publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para empresas nacionais);

 As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse 
em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o seu cadastramento e 
sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração P

 As empresas estrangeiras deverão solicitar o seu credenciame
to diretamente no COMPRASNET, até 03 (três) dias úteis antes da abertura da se

Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, endereço físico, telefone e end

Não esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recup
ração extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empr
sas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Fed
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6.5, deixará de ser concedido 
ao licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado  previsto na Lei Comple-

O licitante deverá declarar, junto ao sistema eletrônico, que não lhe foram aplicadas 
porária de participação em licitação, impedimento de con-

tratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade 
da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal, cujos efeitos ainda vigorem.  

Somente poderão participar deste pregão eletrônico os licitantes devidamente 
, devendo o credenciamento ser realizado no prazo 

deste PREGÃO ELETRÔNICO as empresas que: 

Atendam às condições deste EDITAL e seus Anexos, inclusive 
quanto à documentação exigida para habilitação, constante do item 12 deste Edital, e es-

e Tecnologia da Informação 
SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do site 

e apresentem os documentos nele exigidos, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas e Ofício competente; 

.2. Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de 09.01.2001, 

publicado no D.O.U. de 10.01.2001 (válido só para empresas nacionais); 

sas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse 
em participar do presente Pregão Eletrônico, deverão providenciar o seu cadastramento e 
sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos Órgãos da Administração Pú-

angeiras deverão solicitar o seu credenciamen-
até 03 (três) dias úteis antes da abertura da se s-

Para seu credenciamento deverão fornecer: nome, endereço físico, telefone e ende-

Não esteja sob falência, concordata, recuperação judicial, recupe-
ração extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, consórcios de empre-
sas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

inidôneas por qualquer Órgão da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Fede-
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ral, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar 
com a Administração Pública Federal.

 
7.2 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNI CO o Licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico,  que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta de pre ços está em conformidade com 
as exigências do instrume
te do Termo de Referência no Anexo II do presente E dital.
Tecnologia da Informação 

 
7.3. não poderão concorrer direta 

 
7.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão pr

motor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou re
ponsável técnico. 

 
7.3.2. Empresas de países que não sejam membr

cano de Desenvolvimento 
 

7.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta de preços de preços, independente do resultado do procedimento licitat
rio. 

 
7.5. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de pr
ços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas 
de preços não serão levadas 

 
7.5.1. Para tais efeitos entende

econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação 
em mais de 5%), ou representantes legais comun
em econômica ou financeiramente a outra empresa.

 
7.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para partic
par deste processo licitatório.
 
 
7.7 O credenciamento do licitante junto ao 
capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.
 
8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 Observado o disposto nos itens 6
nico dar-se-á por meio da conexão do licitante ao 
senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 

      Processo nº 4030/2017
                                                                            Pregão nº 056/2017

ESTADO DO RIO DE JANEIRO                                     
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES  

 

ral, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar 
com a Administração Pública Federal. 

Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNI CO o Licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico,  que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta de pre ços está em conformidade com 
as exigências do instrume nto convocatório, bem como a descritiva técnica con sta
te do Termo de Referência no Anexo II do presente E dital.  A Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação - SLTI atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico.

.3. não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão pr
motor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou re

.3.2. Empresas de países que não sejam membr
cano de Desenvolvimento - BID. 

.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta de preços de preços, independente do resultado do procedimento licitat

grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de pr
ços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas 
de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pelo Comprador.

.5.1. Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação 
em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsid
em econômica ou financeiramente a outra empresa. 

.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para partic
par deste processo licitatório. 

O credenciamento do licitante junto ao COMPRASNET implica na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico.

DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS 

Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste edital, a participação neste pregão eletr
á por meio da conexão do licitante ao COMPRASNET

senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
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ral, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar 

Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNI CO o Licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico,  que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta de pre ços está em conformidade com 

nto convocatório, bem como a descritiva técnica con stan-
A Secretaria de Logística e 

SLTI atua como Órgão provedor do Sistema Eletrônico. 

ou indiretamente nesta licitação: 

.3.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão pro-
motor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou res-

.3.2. Empresas de países que não sejam membros do Banco Interameri-

.4. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta de preços de preços, independente do resultado do procedimento licitató-

grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo 
grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de pre-
ços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas 

em consideração e serão rejeitadas pelo Comprador. 

se que fazem parte de um mesmo grupo 
econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação 

s, e aquelas que dependam ou subsidi-

.6. Nenhuma empresa ou instituição vinculada ao Comprador será elegível para partici-

implica na presunção de sua 
capacidade técnica para realização das operações inerentes ao pregão eletrônico. 

DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS  

e 7 deste edital, a participação neste pregão eletrô-
COMPRASNET, pela digitação de sua 

senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
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por meio do COMPRASNET
ramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste edital.
 
8.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no COMPRASNET
 
8.3 Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, 
sob as penas da lei, em campo próprio do 
dimento às exigências de habilitação previstas neste e
 
 
8.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de n
gócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de s
desconexão. 
 
9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
9.1 A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do 
COMPRASNET, em campo específico, a ser integralmente preenchido. 
 
9.1.1 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar 
riormente apresentada.  
 
9.1.2 O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 2), somente 
será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final.
 
9.1.3 Os documentos eventualmente
(folders, prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, não sendo adm
tida a veiculação do nome da empresa ou de seus representantes, utilização de material 
timbrado ou qualquer outro mei
 
9.1.4 As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo adm
tidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada mat
rial(is) constante(s) do objeto desta licitaç
 
9.2 A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas 
relativas ao objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, trib
tos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessá
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivind
cação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 
 
9.3 Caso o licitante se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte dev
rá apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo 7 do Edital.
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COMPRASNET, no período compreendido entre a data de início e de ence
ramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste edital.

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
COMPRASNET, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, 
sob as penas da lei, em campo próprio do COMPRASNET, o pleno conhecimento e ate
dimento às exigências de habilitação previstas neste edital. 

Caberá ao licitante acompanhar as operações no COMPRASNET
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de n
gócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de s

DA PROPOSTA DE PREÇOS  

A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do 
, em campo específico, a ser integralmente preenchido. 

Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ant
 

O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 2), somente 
será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final.

eventualmente anexados durante a inserção da proposta de preços 
declarações, etc.) não poderão estar identificados, não sendo adm

tida a veiculação do nome da empresa ou de seus representantes, utilização de material 
timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a identificação do licitante.

As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo adm
tidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada mat
rial(is) constante(s) do objeto desta licitação.  

A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas 
objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, trib

tos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessá
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivind
cação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada. 

Caso o licitante se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte dev
apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 

123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo 7 do Edital.
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ompreendido entre a data de início e de encer-
ramento do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste edital. 

O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
as suas propostas e lances.  

Como requisito para a participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, 
, o pleno conhecimento e aten-

COMPRASNET durante a sessão 
pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de ne-
gócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do 
, em campo específico, a ser integralmente preenchido.  

ou substituir a proposta ante-

O formulário de proposta de preços, em sua forma impressa (Anexo 2), somente 
será utilizado pelo licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final. 

anexados durante a inserção da proposta de preços 
declarações, etc.) não poderão estar identificados, não sendo admi-

tida a veiculação do nome da empresa ou de seus representantes, utilização de material 
o que viabilize a identificação do licitante. 

As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admi-
tidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada mate-

A proposta de preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas 
objeto do contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tribu-

tos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao 
cumprimento do objeto desta Licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindi-
cação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.  

Caso o licitante se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte deve-
apresentar declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 

123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, na forma do Anexo 7 do Edital.  
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9.4 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, 
aquelas com preço excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível. 
 
9.4.1 Para efeito de definição, considerar
tabela constante no Anexo 3
Preços Unitários e Valores Máximos Admitidos).
 
9.5 A proposta de preços deverá limitar
das quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.
 
9.7 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias 
contados da data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3.
 
9.7.1 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso pe
do MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA
proposta por igual prazo.
 
10 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES
 
10.1 A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de abe
tura do Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da co
formidade das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encamin
ces, exclusivamente por meio do 
mado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
 
10.1.1 O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda
horário de 08h00minh as 18h00minh e, após esse período, será bloqueado para tal final
dade. 
 
10.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as 
suas regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema.
 
10.3 Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo 
próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
10.4 Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do 
lance.  
 
10.5 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre
Eletrônico, o COMPRASNET
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados. 
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Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, 
quelas com preço excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível. 

Para efeito de definição, considerar-se-á excessivo, o valor superior ao registrado na 
Anexo 3  do presente Edital (Planilha  Estimativa de Quantitativos e 

Preços Unitários e Valores Máximos Admitidos). 

A proposta de preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsider
das quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.

Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias 
contados da data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3.

por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
dade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso pe

o MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, este poderá solicitar a prorrogação da validade da 
proposta por igual prazo. 

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de abe
tura do Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da co
formidade das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encamin
ces, exclusivamente por meio do COMPRASNET, sendo o licitante imediatamente info
mado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda
h00minh as 18h00minh e, após esse período, será bloqueado para tal final

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as 
suas regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema.

serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo 
próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pre
COMPRASNET permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
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Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, 
quelas com preço excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível.  

á excessivo, o valor superior ao registrado na 
Estimativa de Quantitativos e 

se ao objeto desta licitação, sendo desconsidera-
das quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.  

Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias 
contados da data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3. 

por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
dade da proposta de preços, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse 

este poderá solicitar a prorrogação da validade da 

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES   

A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de aber-
tura do Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da con-
formidade das propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lan-

, sendo o licitante imediatamente infor-
mado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no 
h00minh as 18h00minh e, após esse período, será bloqueado para tal finali-

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as 
suas regras de aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema. 

serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo 
próprio licitante e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo 
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 
permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo 
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10.6 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa aos participantes, através de aviso inserido em campo próprio do 
NET (chat mensagem), divulgando, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, data
hora para a reabertura da sessão. 
 
10.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
to aleatório dos lances, após o que transcorrerá período de até tri
mente determinado pelo 
recepção de lances.  
 
10.7.1 Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar s
licitação de cancelamento do seu lance dur
são pública, que poderá ser aceita ou não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o transcurso 
do período randômico de disputa não será possível o encaminhamento de solicitação de 
cancelamento de lances. 
 
10.8 Caso não sejam apresentados lances, verificar
preços de menor valor, considerando
no item 9.5.  
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
 
11.1 O julgamento obedecerá ao critério de m
rada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as regras deste 
edital, especialmente o item 11.3. 
 
11.2 O COMPRASNET 
de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão públ
ca ou, quando for o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do subitem 11.3 
deste Edital, cabendo ao Pregoeiro 
e, ainda, negociação visando à sua redução.
 
11.3 Havendo empate no momento do julgamento das propostas de preços será asseg
rada às microempresas e empresas de pequeno porte a preferência na contratação, caso 
a proposta de menor preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal 
condição.  
 
11.3.1 Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou 
das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresent
das iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada.
 
11.3.2 Havendo empate, pro
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Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes, através de aviso inserido em campo próprio do 
sagem), divulgando, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, data

hora para a reabertura da sessão.  

A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
dos lances, após o que transcorrerá período de até tri

mente determinado pelo COMPRASNET, findo o qual será automaticamente encerrada a 

Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar s
de cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da se

são pública, que poderá ser aceita ou não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o transcurso 
do período randômico de disputa não será possível o encaminhamento de solicitação de 
cancelamento de lances.  

sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da proposta de 
menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS   

O julgamento obedecerá ao critério de menor preço, na forma do item 5. Será decl
rada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as regras deste 
edital, especialmente o item 11.3.  

 informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance 
lor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão públ

ca ou, quando for o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do subitem 11.3 
deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir acerca da aceitação do menor lance ofertado 

negociação visando à sua redução. 

Havendo empate no momento do julgamento das propostas de preços será asseg
rada às microempresas e empresas de pequeno porte a preferência na contratação, caso 
a proposta de menor preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal 

Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou 
das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresent
das iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada.

Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa aos participantes, através de aviso inserido em campo próprio do COMPRAS-
sagem), divulgando, com antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e 

A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de encerramen-
dos lances, após o que transcorrerá período de até trinta minutos, aleatoria-

, findo o qual será automaticamente encerrada a 

Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar so-
ante a realização da etapa de lances da ses-

são pública, que poderá ser aceita ou não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o transcurso 
do período randômico de disputa não será possível o encaminhamento de solicitação de 

á a aceitabilidade da proposta de 
se o valor estimado para a contratação e o disposto 

enor preço, na forma do item 5. Será decla-
rada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observadas as regras deste 

informará o licitante detentor da proposta de preços ou do lance 
lor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão públi-

ca ou, quando for o caso, após verificação de empate ficto, nos termos do subitem 11.3 
decidir acerca da aceitação do menor lance ofertado 

Havendo empate no momento do julgamento das propostas de preços será assegu-
rada às microempresas e empresas de pequeno porte a preferência na contratação, caso 
a proposta de menor preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal 

Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das microempresas ou 
das empresas de pequeno porte, serão consideradas as propostas por estas apresenta-
das iguais ou superiores em até 5% àquela mais bem classificada. 
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máx
mo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de la
 
b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste caso, a
dique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classif
catória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, pa
to. 
 
c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo 
equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte, o sistema identificará aquela que p
possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classif
cada. 
 
11.3.3 Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contrat
da pelo critério de desempate, o ob
ginalmente vencedora do certame.
 
11.4 Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro 
examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificand
sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.
 
11.4.1 Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.4 deste Ed
tal, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.
 
11.5 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta 
no endereço eletrônico www.
 
11.6 A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não 
resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços.
 
12 - DA HABILITAÇÃO  
 
12.1 – Regras Gerais 
 
12.1.1 Efetuados os procedim
da proposta de preços ou do lance de menor valor deverá encaminhar para
endereço: Praça Sávio Gama, 53, 2º andar, Aterrado, Volta Redonda
Compras e Licitações –
encerramento da etapa de lances da sessão pública: 
 
a) declaração de que não foram aplicadas penalidades de 
cipação em licitação e impedimento de contratar e a 
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máx
mo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão.

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste caso, a
dique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classif
catória, as demais que se enquadrem na mesma hipótese, para o exercício de igual dire

c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo 
equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de 
pequeno porte, o sistema identificará aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a 
possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classif

Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contrat
da pelo critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta or
ginalmente vencedora do certame. 

Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificand

sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.4 deste Ed
erá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço.

O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta 

trônico www.comprasnet.gov.br. 

A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não 
resultem prejuízo para o entendimento das propostas de preços. 

 

Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor 
da proposta de preços ou do lance de menor valor deverá encaminhar para

Sávio Gama, 53, 2º andar, Aterrado, Volta Redonda
–CEP 27.215-620, no prazo máximo de três dias úteis contados do 

encerramento da etapa de lances da sessão pública:  

declaração de que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da part
cipação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de inidoneidade para lic
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máxi-

nces, sob pena de preclusão. 

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte, que se apresente neste caso, ab-
dique desse direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classifi-

ra o exercício de igual direi-

c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo 
equivalência nos valores apresentados por mais de uma microempresa ou empresa de 

rimeiro inseriu sua proposta, de modo a 
possibilitar que esta usufrua da prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classifi-

Caso nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte venha a ser contrata-
jeto licitado será adjudicado em favor da proposta ori-

Se a proposta de preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro 
proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a 

sua aceitabilidade. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a 

Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.4 deste Edi-
erá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço. 

O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos 
os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta 

A critério do pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não 
 

entos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor 
da proposta de preços ou do lance de menor valor deverá encaminhar para o seguinte 

Sávio Gama, 53, 2º andar, Aterrado, Volta Redonda -RJ,  Central de 
no prazo máximo de três dias úteis contados do 

suspensão temporária da parti-
declaração de inidoneidade para lici-
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tar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital 
e Municipal cujos efeitos ainda vigorem
tência de penalidade. 
 
b) os documentos de habilitação previstos no item 12.2 a 12.6;
 
c) a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando 
a planilha de custos. (Anexo 02)
 
12.1.1.1 Uma vez recebidos os documentos, o Pregoeiro consultará o Cadastro de 
Fornecedores no COMPRASNET
pensas – CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da União. 
 
12.1.1.2 Caso o licitante conste e
12.1.1.1, com o registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda 
em vigor, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição. 
 
12.1.2 Constatado o atendiment
rado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hip
tese de inexistência de recur
existência de recursos.  
 
12.1.3 Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examin
rá a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e pr
cedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for ne
rio, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor.  
 
12.1.4 Poderá ser consultada a situação cadastral do fornecedor no SICAF, ficando o fo
necedor que esteja com os documentos dentro da validade 
dos documentos exigidos neste edital que estejam em validade.
 
12.1.4.1 Os licitantes cadastrados deverão, ainda, apresentar 
exigidos no edital que não
  
12.2. Habilitação Jurídica
 
12.2.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, co
forme o caso, os seguintes documentos: 
 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;
b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente r
gistrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de socied
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tar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital 
e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, na forma do Anexo 08  

habilitação previstos no item 12.2 a 12.6;  

a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando 
(Anexo 02) 

Uma vez recebidos os documentos, o Pregoeiro consultará o Cadastro de 
no COMPRASNET, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da União. 

Caso o licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no item 
, com o registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda 

em vigor, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição. 

Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será decl
lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hip

tese de inexistência de recursos, ou pelo ORDENADOR DE DESPESAS 
 

Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examin
rá a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e pr
cedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for ne
rio, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante 

Poderá ser consultada a situação cadastral do fornecedor no SICAF, ficando o fo
necedor que esteja com os documentos dentro da validade dispensados 
dos documentos exigidos neste edital que estejam em validade.  

Os licitantes cadastrados deverão, ainda, apresentar todos demais 
ão estejam contemplandos no SICAF. 

Habilitação Jurídica  

Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, co
forme o caso, os seguintes documentos:  

Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;
Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente r

gistrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de socied
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tar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital 
 – Declaração de inexis-

a proposta de preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando 

Uma vez recebidos os documentos, o Pregoeiro consultará o Cadastro de 
, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Sus-

CEIS, do Portal Transparência, da Controladoria Geral da União.  

m qualquer um dos Cadastros mencionados no item 
, com o registro de penalidade que impeça a sua participação em licitação ainda 

em vigor, não poderá prosseguir no certame, cabendo ao Pregoeiro declarar tal condição.  

o das exigências previstas no Edital, o licitante será decla-
lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hipó-

sos, ou pelo ORDENADOR DE DESPESAS  na hipótese de 

Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examina-
rá a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e pro-
cedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessá-
rio, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante 

Poderá ser consultada a situação cadastral do fornecedor no SICAF, ficando o for-
dispensados da apresentação 

 

todos demais  documentos 

Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, con-

Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 
Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-

gistrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de socieda-
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des por ações, acompanhado de documentos de eleição de s
tradores. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, aco
panhada de prova de diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade e
trangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou aut
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos art
gos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 
997, inciso VI, a
g) ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Come
cial, bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovação, na forma 
do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade c
 

12.3 Regularidade Fiscal
 
12.3.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apr
sentados os seguintes documentos: 
 
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ);
 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, rel
tivo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equival
 
c) prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, que será realizada da seguinte forma: 

 
c.1) Fazenda Federal: apresentação de
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito n
gativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria
da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociai
nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 
 
c.2) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Pos
tiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação d
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, 
certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está i
ção estadual; 
c.2.1) caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regul
ridade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Neg
tado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, 
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des por ações, acompanhado de documentos de eleição de s

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, aco
panhada de prova de diretoria em exercício; 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade e
trangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou aut
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos art
gos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 
997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;
g) ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Come
cial, bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovação, na forma 
do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade c

Regularidade Fiscal  e Trabalhista 

Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apr
sentados os seguintes documentos:  

prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, rel
tivo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do licitante, que será realizada da seguinte forma:  

Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativo
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito n
gativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria
da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociai

, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 

Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Pos
tiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação d
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, 
certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está i

caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regul
ridade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa 
de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de E
tado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, 
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des por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus adminis-

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acom-

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade es-
trangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 

A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arti-
gos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 

s pessoas naturais incumbidas da administração; 
g) ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comer-
cial, bem como o estatuto com a ata da assembléia de aprovação, na forma 
do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.  

Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apre-

prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de 

prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, rela-
ente, na forma da lei; 

prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito ne-
gativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas 

, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991;  

Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Posi-
tiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 

ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, 
certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscri-

caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regula-
ridade com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa 

ativa, expedida pela Secretaria de Es-
tado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva 
com efeito de Negativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, 
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certidão comprobatória de que o licitante, em ra
ção estadual; 

 
c.3) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Pos
tiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está 
isento de inscrição municipal;

 
d) Certificado de Regularidade do FGTS 
 
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão P
sitiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.
 
12.3.2.1 Na hipótese de tratar
forma da lei, não obstante a obrigatoriedade 
habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação.
 
12.3.2.2 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou em
queno porte com débitos fiscais, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
 
12.3.2.3 O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento 
do interessado, a critério exclusivo da Administração Pública. 
 
12.3.2.4 A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadê
cia do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, 
da Lei nº 8.666/93.  
 
12.4 Qualificação Econômico
 
12.4.1 Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de falências e recup
ração judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na C
marca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, 
na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências 
e recuperação judicial, ou de execução patrimonial. 
 
12.5 Qualificação Técnica
 
12.5.1 Todos os licitantes deverão comprovar a aptidão para o fornecimento de bens obj
to deste edital mediante a apresentação de
jurídica de direito público ou privado.
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certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscr

Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Pos
tiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está 
isento de inscrição municipal; 

Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;  

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
tidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão P

sitiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

Na hipótese de tratar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na 
forma da lei, não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação 
habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato caso se sagre vencedora na licitação. 

Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou em
queno porte com débitos fiscais, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento 
do interessado, a critério exclusivo da Administração Pública.  

A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadê
cia do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, 

12.4 Qualificação Econômico -Financeira   

Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de falências e recup
xpedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na C
marca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 

ção oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, 
na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências 
e recuperação judicial, ou de execução patrimonial.  

12.5 Qualificação Técnica   

Todos os licitantes deverão comprovar a aptidão para o fornecimento de bens obj
to deste edital mediante a apresentação de 02 (DOIS) atestados fornecidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado.  
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zão do objeto social, está isento de inscri-

Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Posi-
tiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou, 

comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
tidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Po-

 

se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na 
de apresentação de toda a documentação 

habilitatória, a comprovação da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de 

Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pe-
queno porte com débitos fiscais, ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas.  

O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento 

A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadên-
cia do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81, 

Todos os licitantes deverão apresentar certidões negativas de falências e recupe-
xpedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução 

patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Co-
marca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 

ção oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, 
na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências 

Todos os licitantes deverão comprovar a aptidão para o fornecimento de bens obje-
atestados fornecidos por pessoa 
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12.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art
deral   
 
12.6.1 Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do 
não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desemp
nhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
seis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
 
12.7 – Do Prazo de Validade das Certidões 
 
12.7.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, rep
tar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 
 
13 - DAS AMOSTRAS 
 
13.1 Poderá ser exigida do primeiro colocado a apresentação de AMOSTRA de cada um 
dos itens arrematados, a ser encaminhada ao pregoeiro
ma, 53, 2º andar, Aterrado, Volta Redonda
mostras apresentadas para análise deverão estar corretamente identificadas com o nome 
do licitante responsável pelo envio
 
13.2 A apresentação da amostra do produto cotado 
compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação, devendo ser at
prazo máximo de 3 (três) dias 
por aviso incluso no “chat mensagem” do co
 
13.3 A amostra será analisada por 
solicitante do material, que emitirá laudo motivado acerca 
dendo ainda, ser realizados testes em laboratórios espe
procedimentos necessários para a adequada verificação da amostra apresentada.
 
13.4 As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração, até a entrega de 
todo o quantitativo cotado pelo licitante. 
 
13.5 A proposta do licitante será desclassificada no caso de a amostra ser reprovada, d
vendo o licitante, neste caso, ser notificado para ciência do laudo e retirada da amostra. 
Caso a amostra não seja retirada pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, pr
se-á seu desinteresse em relação à retirada da amostra, que poderá ser descartada
incorporada ao patrimônio d
 
13.6 A desclassificação da proposta na forma prevista no subitem anterior acarretará o 
consequente chamamento do segundo co
relação à amostra.  
 
14 - DOS RECURSOS  
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12.6 Declaração relativa Cumprimento ao Art . 7º, inciso XXXIII, da Constituição F

Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do 
possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desemp

nhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de deze
seis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Do Prazo de Validade das Certidões  

As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, rep
ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

exigida do primeiro colocado a apresentação de AMOSTRA de cada um 
dos itens arrematados, a ser encaminhada ao pregoeiro, localizado na 

, 53, 2º andar, Aterrado, Volta Redonda-RJ,  Central de Compras e Licitações.
mostras apresentadas para análise deverão estar corretamente identificadas com o nome 
do licitante responsável pelo envio.  

apresentação da amostra do produto cotado tem por objetivo a verificação de sua 
compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação, devendo ser at
prazo máximo de 3 (três) dias , contados a partir da sua notificação, que será efetivada 
por aviso incluso no “chat mensagem” do correspondente item ou lote. 

A amostra será analisada por servidor com capacidade técnica
, que emitirá laudo motivado acerca do produto apresentado, p

ainda, ser realizados testes em laboratórios especializados ou quaisquer outros 
procedimentos necessários para a adequada verificação da amostra apresentada.

As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração, até a entrega de 
todo o quantitativo cotado pelo licitante.  

proposta do licitante será desclassificada no caso de a amostra ser reprovada, d
licitante, neste caso, ser notificado para ciência do laudo e retirada da amostra. 

Caso a amostra não seja retirada pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, pr
á seu desinteresse em relação à retirada da amostra, que poderá ser descartada

incorporada ao patrimônio do Município. 

A desclassificação da proposta na forma prevista no subitem anterior acarretará o 
consequente chamamento do segundo colocado, adotando-se o mesmo procedimento em 
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. 7º, inciso XXXIII, da Constituição F e-

Todos os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo 5 , de que 
possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempe-

ou qualquer trabalho por menor de dezes-
seis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, repu-
ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.  

exigida do primeiro colocado a apresentação de AMOSTRA de cada um 
, localizado na Praça Sávio Ga-

Central de Compras e Licitações. As a-
mostras apresentadas para análise deverão estar corretamente identificadas com o nome 

tem por objetivo a verificação de sua 
compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação, devendo ser atendida no 

, contados a partir da sua notificação, que será efetivada 
rrespondente item ou lote.  

servidor com capacidade técnica a ser designado pelo 
do produto apresentado, po-

cializados ou quaisquer outros 
procedimentos necessários para a adequada verificação da amostra apresentada.  

As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração, até a entrega de 

proposta do licitante será desclassificada no caso de a amostra ser reprovada, de-
licitante, neste caso, ser notificado para ciência do laudo e retirada da amostra. 

Caso a amostra não seja retirada pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, presumir-
á seu desinteresse em relação à retirada da amostra, que poderá ser descartada ou 

A desclassificação da proposta na forma prevista no subitem anterior acarretará o 
se o mesmo procedimento em 
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14.1 O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar
PRASNET, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo Pregoe
ro expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3 
(três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para, querendo, apresentarem contra
contar do término do prazo da recorrente, sendo
cesso administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro.
14.2 A falta de manifestação do licitante importará 
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
 
14.3 As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser 
e-mail pregao@voltaredonda.rj.gov.br
vado, quanto a este último, o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da
de vencedor do certame 
 
14.4 A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso 
apenas pela síntese da manifestação a 
 
14.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
14.6 As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio do preg
eiro que, no prazo de 03 (três) 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, para decisão final.
 
15 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO 
 
15.1 Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao arr
matante, com a posterior homologação do resultado 

15.1.1 Havendo interposição de recurso, após o j
DE DESPESAS adjudicará e
 
15.2 CONDIÇÕES PARA 
15.2.1 Uma vez homologado o resultado da licitação pelo 
o licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas, para
 
a) O vencedor deverá apresentar a 
posta , constante do Anexo 
 
b) Informar os dados bancários, número da conta e
adjudicatário.  
 
15.2.2 Manter todos os requisitos de habilitação em sua validade;
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O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar
, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo Pregoe

o expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3 
(três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual período
contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do pr
cesso administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro.

A falta de manifestação do licitante importará na decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser 
o@voltaredonda.rj.gov.br, com posterior envio do original, desde que obse

este último, o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da
 para o recebimento do original. 

A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso 
apenas pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio do preg
eiro que, no prazo de 03 (três) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse 

lo subir, devidamente informado, para decisão final.

DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO  

Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao arr
matante, com a posterior homologação do resultado pelo ORDENADOR DE DESPESAS

Havendo interposição de recurso, após o julgamento, o ORDENADOR 
adjudicará e o Chefe do Executivo homologará o procedimento.

CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
Uma vez homologado o resultado da licitação pelo ORDENADOR DE DESPESAS

o licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas, para:  

O vencedor deverá apresentar a Declara ção de Elaboração Independente de
Anexo 7.  

os dados bancários, número da conta e agência deverão ser informados pelo

Manter todos os requisitos de habilitação em sua validade;
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O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio do COM-
, no prazo de 30 (trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo Pregoei-

o expondo os motivos. Na hipótese de ser aceito o Recurso, será concedido o prazo de 3 
(três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes desde logo 

razões em igual período, que começará a 
lhes assegurada vista imediata do pro-

cesso administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 
a decadência do direito de recurso e a 

As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o 
, com posterior envio do original, desde que obser-

este último, o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da declaração 

A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso 
que se refere o subitem 14.1. 

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior por intermédio do prego-
dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse 

lo subir, devidamente informado, para decisão final. 

Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao arre-
pelo ORDENADOR DE DESPESAS.  

ulgamento, o ORDENADOR 
homologará o procedimento.  

DA NOTA DE EMPENHO 
ORDENADOR DE DESPESAS, 

o licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 

ção de Elaboração Independente de  Pro-

agência deverão ser informados pelo 

Manter todos os requisitos de habilitação em sua validade; 
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15.2.4 O licitante vencedor deverá apresentar
che, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência 
Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte propo
ção: 
I – de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento);
II – de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento);
III – de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento);
IV – mais de mil empregados, 5% (cinco por cento).
 
15.3 A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está isenta 
do cumprimento do art 9
informando a quantidade existente em seu quadro funcional. 
 
15.4 Poderá o ordenador de despesas, a
tada pelo licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela 
fiscalização e cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de 
deficiência.  
 
15.5 Na hipótese de não atendimento do disposto no item 15.3, poderão ser convocados 
os demais licitantes, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da 
penalidade a que se refere o art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 
15.6 Deixando o adjudicatário de 
aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habi
pela ORDENADOR DE DESPESAS
tes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
atenda ao edital.  
 
16 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
16.1 Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 
corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo
ra do contrato.  
 
16.2 O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período
de adimplemento da entrega
 
16.2.1 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada pelo(s
 
16.3 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contrat
da, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da 
data da respectiva reapresentação.
 
16.4 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 
ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 
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licitante vencedor deverá apresentar ainda, Declaração 
che, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência 
Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte propo

de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 
de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento);
de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento);
mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). 

que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está isenta 
art 93 da Lei nº 8.213/91, devendo, no entanto, apresentar declaração 

informando a quantidade existente em seu quadro funcional.  

Poderá o ordenador de despesas, a seu critério, encaminhar a declaração aprese
tada pelo licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela 
fiscalização e cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de 

não atendimento do disposto no item 15.3, poderão ser convocados 
licitantes, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da 

penalidade a que se refere o art. 81 da Lei n.º 8.666/93.  

Deixando o adjudicatário de receber o empenho no prazo fixado, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habi
pela ORDENADOR DE DESPESAS, poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subseque
tes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, até a apuração de uma que 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 
corrente, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a as

O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período
de adimplemento da entrega.  

se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contrat
da, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da 
data da respectiva reapresentação. 

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 
ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 
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, Declaração (anexo 5)  de que preen-
che, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência 
Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte propor-

de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 
de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); 

que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está isenta 
, devendo, no entanto, apresentar declaração 

seu critério, encaminhar a declaração apresen-
tada pelo licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela 
fiscalização e cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de 

não atendimento do disposto no item 15.3, poderão ser convocados 
licitantes, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da 

no prazo fixado, sem prejuízo da 
aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habilitação 

, poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subsequen-
classificação, até a apuração de uma que 

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta 
adjudicatário até a assinatu-

O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período 

se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contrata-
da, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da 

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de 
ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo 
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IGP-M e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado 
prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao 
mês pro rata die.  
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES
 
17.1  A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na ex
cução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem pr
juízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que d
verá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 
 
a) advertência; 
 
b) multa administrativa;  
 
c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
 
17.2 O licitante que, convocado no 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, compo
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no C
dastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das mu
tas previstas em edital, contrato e das demais cominações legais. 
 
17.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a grav
dade da falta cometida.  
 
17.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 
cometida também deverão ser considerados para a sua fixação. 
 
17.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante. 
 
17.4.1 A advertência e a multa, previstas nas alíneas 
pelo Ordenador de Despesa
  
17.4.2 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea 
Chefe do Executivo ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser 
submetida à apreciação do próprio 
 
17.4.3 A aplicação da sanção prevista na alínea 
siva do chefe do executivo
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e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die
prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na ex
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem pr

juízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que d
verá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no C
dastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das mu

contrato e das demais cominações legais. 

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a grav
 

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 
deverão ser considerados para a sua fixação.  

A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante. 

A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do item 17.1, serão impostas 
pelo Ordenador de Despesa. 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 17.1, será imposta pelo próprio 

ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser 
metida à apreciação do próprio prefeito.  

A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 17.1, é de competência excl
chefe do executivo. 
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pro rata die, e aqueles pagos em 
prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES  

A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na exe-
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem pre-

juízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que de-
verá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:  

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e terá o seu registro no Ca-
dastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das mul-

contrato e das demais cominações legais.  

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravi-

Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 
 

A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante.  

, do item 17.1, serão impostas 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
do item 17.1, será imposta pelo próprio 

ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser 

item 17.1, é de competência exclu-
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17.5 A multa administrativa, prevista na alínea 
 
a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
 
b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 
 
c) não tem caráter com
perdas e danos das infrações cometidas; 
 
d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
 
e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando
contrato ou do empenho
  
17.6  A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea 
 
a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
 
b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.  
 
17.7 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
prevista na alínea d, do item 17.1, perdurará pelo tempo em que os motivos determina
tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridad
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Admini
tração Pública pelos prejuízos causados.
 
17.7.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
17.8 O atraso injustificado no cumprimento
TRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estip
lado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, 
respeitado o limite do art. 412 do Código
unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
 
17.9 Se o valor das multas previstas na alínea 
cumulativamente ou de forma in
tada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  
 
17.10  A aplicação de sanção
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.
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A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 17.1:  

corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 
perdas e danos das infrações cometidas;  

deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
lmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 

contrato ou do empenho. 

A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 17.1:  

não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 

sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.  

A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
do item 17.1, perdurará pelo tempo em que os motivos determina

tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridad
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Admini
tração Pública pelos prejuízos causados. 

A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CO
TRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estip
lado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, 
respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão 
unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 17.1, e no item 17.8, aplicadas 
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia pre
tada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.  

A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 
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corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

pensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 

nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do 

A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
 

sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 
sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.   

A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
do item 17.1, perdurará pelo tempo em que os motivos determinan-

tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Adminis-

A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  

das obrigações contratuais sujeitará a CON-
TRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipu-
lado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, 

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão 
unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

do item 17.1, e no item 17.8, aplicadas 
dependente, forem superiores ao valor da garantia pres-

tada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.   

não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do 
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17.11 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos l
ção da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo pr
zo e/ou valor, se for o caso.
 
17.11.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
 
17.11.2 A intimação do interessado 
tação da defesa.  
 
17.11.2.1 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas 
prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea 
 
17.11.3  Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstr
ção dos fatos e dos respectivos fundamentos j
 
17.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato d
lado, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrig
ção assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por c
do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas. 
 
17.13 As penalidades previstas no item 17.1 também poderão ser aplicadas aos  licita
tes e ao adjudicatário.  
 
17.13.1 Os licitantes, adjudicatários e 
ções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e 
a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 
Administração Federal, Estadual, Dist
a Administração Pública do 
da respectiva penalidade.
 
17.14 As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE 
no COMPRASNET. 
 
17.14.1  Após o registro mencionado no item acima, deverá ser reme
blicação no Jornal Oficial do 
alíneas c e d do item 17.1, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus 
efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública
  
18 - ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplic
ção da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo pr
zo e/ou valor, se for o caso. 

Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a aprese

A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, 

dez) dias, no caso da alínea d, do item 17.1. 

Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstr
ção dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato d
, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrig

ção assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por c
do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas. 

As penalidades previstas no item 17.1 também poderão ser aplicadas aos  licita

Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sa
ções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e 
a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 
Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com 
a Administração Pública do Municipio de Volta Redonda enquanto perdurarem os efeitos 
da respectiva penalidade. 

As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE 

Após o registro mencionado no item acima, deverá ser reme
Oficial do Município do ato de aplicação das penalidades citadas nas 

do item 17.1, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus 
efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública

ACEITAÇÃO DO OBJETO  
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A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
egais pertinentes para a aplica-

ção da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo pra-

Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

deverá indicar o prazo e o local para a apresen-

A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
, b e c, do item 17.1, e no 

Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstra-

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipu-
, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obriga-

ção assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total 
do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas.  

As penalidades previstas no item 17.1 também poderão ser aplicadas aos  licitan-

contratantes que forem penalizados com as san-
ções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e 
a declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da 

rital e Municipal ficarão impedidos de contratar com 
enquanto perdurarem os efeitos 

As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE 

Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a pu-
do ato de aplicação das penalidades citadas nas 

do item 17.1, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus 
efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública. 
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18.1 Efetuada a entrega, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da 
8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da 
mesma lei. 
 
18.2 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a 
ele relativa, nem a ético-
 
19 - DISPOSIÇÕES GERAIS
 
19.1 É facultada ao Pregoeiro ou 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do pr
cesso, vedada a inclusão posterior de d
ginariamente da proposta.
 
19.2 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por il
galidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o  art. 49 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prát
ca do ato de revogação ou anulação.  
 
19.3 O objeto da presente licitação poderá sofre
previsto no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93.
 
19.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir
cluir-se-á o do término.  
 
19.5 Ficam os licitantes sujeitos às sanções admin
caso apresentem na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade 
dos fatos.  
 
19.6 Acompanham este edital os seguintes anexos:
 
Anexo l Termo de Referência
Anexo 2 Proposta  Detalhe
Anexo 3 Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Unitá rios e Valores 

Máximos Admitidos
Anexo 4 Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7.º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal 
Anexo 5 Declaração de que dispõe em seus 

al mínimo de beneficiários da Previdência Social (D ecreto 
33.925/2003) 

Anexo 6 Modelo de Declaração de enquadramento da empresa li citante como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo 7 Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Anexo 8 Declaração de inexistência de penalidade
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, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da 
8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a 
-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

DISPOSIÇÕES GERAIS 

É facultada ao Pregoeiro ou Ordenador de Despesas, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do pr
cesso, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar or
ginariamente da proposta. 

A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por il

de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o  art. 49 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a prát
ca do ato de revogação ou anulação.    

O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 
previsto no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei n.º 8.666/93. 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir
 

Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis 
caso apresentem na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade 

Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Termo de Referência  e seu anexo I ( ANS) 
Detalhe  

Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Unitá rios e Valores 
Máximos Admitidos  
Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7.º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal  
Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais do percent
al mínimo de beneficiários da Previdência Social (D ecreto 

 
Modelo de Declaração de enquadramento da empresa li citante como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte  
Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Declaração de inexistência de penalidade  
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, o seu objeto será recebido na forma prevista no art. 73 da Lei n.º 
8.666/93, dispensado o recebimento provisório nas hipóteses previstas no art. 74 da 

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a 
ecução do Contrato. 

, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do pro-

ocumento ou informação que deveria constar ori-

A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ile-

de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o  art. 49 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados para a práti-

r acréscimos ou supressões, conforme 

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e in-

istrativas, cíveis e criminais cabíveis 
caso apresentem na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade 

Planilha Estimativa de Quantitativos e Preços Unitá rios e Valores 

Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7.º, inciso 

quadros funcionais do percent u-
al mínimo de beneficiários da Previdência Social (D ecreto 

Modelo de Declaração de enquadramento da empresa li citante como 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta  
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19.7 A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.
 
19.8 Os casos omissos serão re
Pregoeiro e da Equipe de Apoio.
 
19.9 O foro da cidade de Volta Redonda
quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução 
dela decorrentes. 
 
 
Volta Redonda, 10 de jul

________________________________
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE

_____________________________________
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A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação.

Os casos omissos serão resolvidos pelo Ordenador de Despesas
Pregoeiro e da Equipe de Apoio. 

e Volta Redonda-RJ é designado como o competente para dirimir 
quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução 

lho de 2017. 
 
 
 
 

____________________________________
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE

ORDENADOR DE DESPESAS 
 
 
 
 

_____________________________________
JOSÉ HELDER SOUZA DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO
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A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

solvidos pelo Ordenador de Despesas, com auxílio do 

é designado como o competente para dirimir 
quaisquer controvérsias relativas a este Pregão e à adjudicação, contratação e execução 

____ 
RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE 

_____________________________________ 
 



    
                                                                            

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

 

TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO
Art. 9, I do Decreto 5.450/05 ou Art. 6º, IX da Lei nº 8.666/ 93

 
1 - DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 
O objeto do presente procedimento administrativo é a contratação de empresa
zada para instalação do sistema de proteção contra in
cional C.M.E.I Barquinho de Papel pertencente a Secretaria Municipal de Educação
conformidade com as normas 
ções do Ministério Público e CBMERJ:

 
ITEM 

01 

Contratação de empresa
lação do sistema de proteção contra incêndio e p
nico para a edificação escolar, em conformidade 
com as normas 
 
Descrição dos equipamentos a serem fornecidos e serviços a serem 
executados pela Contratada:
- Fornecimento e instalação de 06 (seis) extintores de incêndio sendo 
(03 extintores 
- Fornecimento de todos os materiais e serviços para instalação de 
11 (onze) blocos
LED) conforme projeto, inclusive material e instalação de infraestr
tura de cabeamento elétrico.
- Fornecimento e instalação de 25 (vinte e cinco) placas de sinaliz
ção de emergência conforme projeto;
- Fornecimento de “Certificado de Responsabil
modelo CBMERJ,
credenciada e indispensável para a
cado de Aprovação”.
- Todos os equipamentos e materiais devem atender na íntegra à 
norma brasileira ou
- Tramitação do processo junto ao CBMERJ e obtenção do “Certif
cado de Aprovação”;
- Emissão de ART 
- Fornecimento de materiais e serviços para instalação do sistema de 
proteção contra
MERJ. 
- Fornecimento de mão de obra especializada, todo ferramental n
cessário, supervisão técnica e administrativa, bem como todos os 
materiais necessários à
- Todos os encargos t
trabalhos são 

 
- Condição de entrega: Parcela única.
- Prazo de entrega: 30 dias.
- Endereço de entrega: Av. Presidente Kennedy, nº 5910 
- Telefone para contato: (24) 33383812 
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Anexo 1 

 
TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO
do Decreto 5.450/05 ou Art. 6º, IX da Lei nº 8.666/ 93

DESCRIÇÃO DO OBJETO  

O objeto do presente procedimento administrativo é a contratação de empresa
zada para instalação do sistema de proteção contra incêndio e pânico na unidade educ

al C.M.E.I Barquinho de Papel pertencente a Secretaria Municipal de Educação
conformidade com as normas ABNT, COSCIP e CBMERJ, a fim de atender as notific
ções do Ministério Público e CBMERJ: 

DESCRIÇÃO 
Contratação de empresa especializada para insta-
lação do sistema de proteção contra incêndio e pâ-
nico para a edificação escolar, em conformidade 
com as normas ABNT, COSCIP  e CBMERJ. 

Descrição dos equipamentos a serem fornecidos e serviços a serem 
pela Contratada: 

Fornecimento e instalação de 06 (seis) extintores de incêndio sendo 
 AP- 10L e 03 extintores PQS-6 Kg) conforme projeto; 

Fornecimento de todos os materiais e serviços para instalação de 
11 (onze) blocos autônomos de iluminação de emergência (TIPO 30 
LED) conforme projeto, inclusive material e instalação de infraestru-
tura de cabeamento elétrico. 

Fornecimento e instalação de 25 (vinte e cinco) placas de sinaliza-
emergência conforme projeto; 

Fornecimento de “Certificado de Responsabilidade e Garantia” 
modelo CBMERJ, documento de emissão exclusiva de empresa 
credenciada e indispensável para a obtenção do competente “Certif
cado de Aprovação”. 

Todos os equipamentos e materiais devem atender na íntegra à 
norma brasileira ou internacional pertinente e certificados pela ABNT.

Tramitação do processo junto ao CBMERJ e obtenção do “Certif
Aprovação”; 

Emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica; 
Fornecimento de materiais e serviços para instalação do sistema de 

contra incêndio conforme “Laudo de Exigências” do CB-

Fornecimento de mão de obra especializada, todo ferramental ne-
supervisão técnica e administrativa, bem como todos os 

materiais necessários à execução dos serviços. 
Todos os encargos trabalhistas, taxas e impostos oriundos destes 

 de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

   
Condição de entrega: Parcela única. 
Prazo de entrega: 30 dias. 
Endereço de entrega: Av. Presidente Kennedy, nº 5910 - Siderlândia
Telefone para contato: (24) 33383812 - (24) 33567000 
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TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO  
do Decreto 5.450/05 ou Art. 6º, IX da Lei nº 8.666/ 93 

O objeto do presente procedimento administrativo é a contratação de empresa especiali-
cêndio e pânico na unidade educa-

al C.M.E.I Barquinho de Papel pertencente a Secretaria Municipal de Educação, em 
fim de atender as notifica-

UND QUANT 
a-
â-

nico para a edificação escolar, em conformidade 

Descrição dos equipamentos a serem fornecidos e serviços a serem 

Fornecimento e instalação de 06 (seis) extintores de incêndio sendo 
 

Fornecimento de todos os materiais e serviços para instalação de 
(TIPO 30 

u-

a-

idade e Garantia” 
documento de emissão exclusiva de empresa 

obtenção do competente “Certifi-

Todos os equipamentos e materiais devem atender na íntegra à 
l pertinente e certificados pela ABNT. 

Tramitação do processo junto ao CBMERJ e obtenção do “Certifi-

Fornecimento de materiais e serviços para instalação do sistema de 
B-

e-
supervisão técnica e administrativa, bem como todos os 

ostos oriundos destes 

Unid. 

 
 

1 
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