DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

EDITAL Nº 007/2022
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 007/2022
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio
da do Setor de Compras, Licitações e Contratos, representado por seu pregoeiro designado pela Portaria n°
097/2021 sediado à Avenida antônio da Rocha Viana, nº 3057, Bairro Santa Quitéria - CEP: 69.918-700, Rio
Branco - Acre, realizará licitação, por meio de recursos da tecnologia da informação – Internet, no endereço
eletrônico Erro! A referência de hiperlink não é válida. a sessão pública da licitação na modalidade
PREGÃO na forma ELETRÔNICA com critério de julgamento de MENOR PREÇO POR ITEM, para
contratar o objeto descrito abaixo, podendo o presente edital ser obtido no site www.comprasnet.gov.br, ou no
site desta Instituição: https://defensoria.ac.def.br/ ou em seu Departamento de Licitações a partir do dia 10 de
novembro de 2021. A licitação será regida em conformidade com o que dispõe a Lei nº. 10.520, de 17/07/2002,
Lei Complementar 123/06, Lei n°.8.078/90 Código de Defesa do Consumidor, Decreto nº 7.892/2013,
Decreto nº 10.024/2019, Decreto Estadual nº 5.967/2010 e Decreto Estadual nº 4.767/2019, aplicando-se
subsidiariamente, a Lei n 8.666/93. Esta licitação foi regularmente autorizada pelo Órgão Contratante
conforme consta no processo administrativo sendo a Defensoria Pública do Estado do Acre, responsável pelos
procedimentos licitatórios, designada como Promotora da licitação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:

0305.006725.00520/2021-50

ÓRGÃO CONTRATANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

UASG :

459931

MODALIDADE:

PREGÃO

FORMA:

ELETRÔNICA
[ X ] SIM

SRP:

[ ] NÃO
[ X] MENOR PREÇO POR ITEM

TIPO:

[ ] MENOR PREÇO POR LOTE
[ ] MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO

MODO DE DISPUTA:

[X] ABERTO/FECHADO

VALOR DE CARATER SIGILOSO:

[ ] NÃO
[X] Valor Estimado
[ ] Valor Máximo Aceitável
[ ] Valor de Referência

VALOR ORÇADO:
INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA
ENTRE OS LANCES (DISPUTA
ABERTA):
PROVEDOR:

[ X ] SIM

VALOR [R$ 0,01]

Sistema de Compras do Governo Federal
(COMPRASNET).
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057,
licitacoes.dpeac@gmail.com, CEP 69918-700 Telefone:
3223-0745 - https://defensoria.ac.def.br/

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

DATA DA ABERTURA:

28/07/2022

HORÁRIO DE BRASÍLIA:

11h

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/comprasnet

PREGOEIRO(A):

MARCELA FERNANDES DA SILVA

COMISSÃO:

Comissão Permanente de Licitação no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Acre.

DECRETO NOMEAÇÃO:

PORTARIA Nº 183/GAB/DPE-AC, publicada no Diário
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de aparelho celular smartphone, em função da necessidade da melhoria da comunicação nas
diversas atividades da Defensoria Pública do Estado do Acre, salientando a importância destes para equipes
empenhadas nas frentes de atendimentos, permitindo a agilidade dos serviços prestados e a eficácia nos
atendimentos a população. conforme especificações do Termo de Referência.
1.2. Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET
– Catálogo de Materiais - CATMAT e as especificações constantes do Anexo I deste Edital prevalecerão
às últimas.
1.3. Acompanham este Edital os seguintes Anexos:
Anexo I: Termo de Referência
Anexo II: Minuta de Contrato
Anexo III: Modelo de Proposta de Preços
Anexo IV: Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo V: Modelo de Declaração de Vínculo Empregatício
2. DOS PRAZOS PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO
2.1. A abertura da sessão pública deste Pregão conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), ocorrerá na data indicada no
quadro constante no preâmbulo, deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
2.2. A comunicação entre o (a) Pregoeiro (a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
2.3. Para todas as referências de tempo será utilizado o horário de Brasília.
3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no
orçamento para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
 Projeto/Atividade: 0309222842753 – Manutenção das atividades administrativas e financeiras;
 Fonte: 100 (RP)
 Natureza da Despesa: 44.90.52.0000 – Equipamentos de materiais permanente
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4.
DO CREDENCIAMENTO
4.1. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão:
a) credenciar-se previamente no Sicaf;
b) remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando
necessário, os documentos complementares;
c) responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
d) acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
e) comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
f) utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão; e,
g) solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
5.
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO
5.1. Só poderão participar deste certame qualquer Pessoa Jurídica regularmente habilitada, que explorem ramo de
atividade compatível com o objeto licitado, e que estejam com credenciamento regular no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no artigo 9º da IN SEGES/MP nº 03, de 2018, atendendo às
condições exigidas neste edital e seus anexos que pertençam ao ramo de atividade relacionado com o objeto e que
atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação exigida neste edital e seus anexos, e que estejam
previamente cadastradas no site www.comprasnet.gov.br, para acesso ao sistema eletrônico.
5.2. Como condição para participar desta licitação, o licitante deverá, em campo próprio do sistema eletrônico,
manifestar o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação deste edital.
5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em
lei e neste Edital.
5.4. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a)
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
b)
que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c)
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
d)
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e)
que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
f)
entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.5. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja
administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:
a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou
contratação; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
5.6. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V,
da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010);
5.7. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:
a)
que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
b)
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
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ocorrências posteriores;
c)
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
d)
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16
de setembro de 2009.
e)
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
f)
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
5.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em
lei e neste Edital.
6.
DA APRESENTAÇÃO
HABILITAÇÃO

DA

PROPOSTA DE

PREÇOS

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio
dessa documentação.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave
de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.5. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema;
6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
7.
DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua apresentação.
7.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital e de
seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.3. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas
neste Edital e seus Anexos.
7.4. A empresa licitante deverá fornecer o objeto licitado dentro das especificações constantes do ANEXO I deste
edital.
7.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
7.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em
conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os
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serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituição.
7.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
8.
DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou não
apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.
8.4. Durante o transcurso da sessão pública o (a) pregoeiro (a) enviará mensagens, via chat, aos licitantes, mas estes
só poderão se comunicar com o(a) pregoeiro(a) por iniciativa deste(a), após o encerramento da fase de lances.
8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último ofertado e registrado pelo sistema.
8.7. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.
8.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto/fechado”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem
crescente de valores.
8.14. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da
etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
a)
Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso
nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
8.17. No caso de desconexão com o (a) Pregoeiro (a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
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eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o (a) pregoeiro (a) persistir por tempo superior a dez minutos,
a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
8.21. Em relação ao (s) item(ns) não exclusivo (s) para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou do melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
8.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
8.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
8.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só
poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo
de disputa aberto e fechado.
8.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, §
2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
a) no país;
b) por empresas brasileiras;
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
a) Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o (a) pregoeiro (a) deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
b) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
c) O (A) pregoeiro (a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
d) É facultado ao (à) pregoeiro (a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.29. Após a negociação do preço, o (a) Pregoeiro (a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
9.
DO ENCERRAMENTO DA ETAPA DOS LANCES
9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e
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em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, o Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:
a) não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
b) contenha vício insanável ou ilegalidade;
c) não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
d) apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018- TCU- Plenário) ou que
apresentar preço manifestamente inexequível;
9.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos e irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
9.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
9.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
a) O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo (a) Pregoeiro (a) por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo (a) Pregoeiro (a).
b) Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo (a) Pregoeiro (a), sem prejuízo de seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta
9.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a sua continuidade.
9.9. O (A) Pregoeiro (a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação
em condições diversas das previstas neste Edital.
9.10. Também nas hipóteses em que o (a) Pregoeiro (a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
a) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes
9.11. O licitante classificado em primeiro lugar obriga-se a apresentar proposta atualizada, no prazo de 2
(duas) horas via chat, conforme o volume de documentação a ser recebida, em uma via sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, contendo os elementos e informações seguintes, sob pena de desclassificação e imposição das
penalidades previstas no edital:
a) Número do Pregão, razão social da empresa, número do CNPJ, endereço completo, número de telefone
inclusive celular, se houver, e-mail, bem como nome de banco, número da conta e a respectiva agência
onde o licitante deseja receber seus créditos, caso seja vencedor. O CNPJ registrado na Proposta deverá
ser o mesmo da Nota Fiscal emitida por ocasião do pagamento do objeto contratado, caso o licitante seja
vencedor;
b) Descrição do objeto da licitação de acordo com as especificações mínimas constantes do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital;
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c)

Proposta de Preços, especificando o preço do produto, expressos em moeda corrente nacional, onde,
havendo divergência entre o valor unitário e o valor total prevalecerá o que for mais vantajoso para a
Administração Pública.

9.12. Nos preços cotados deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais como:
transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da
licitação;
9.13. Somente serão aceitos preços com até 2 (duas) casas decimais após vírgula, conforme dispõe a Lei nº
9.069/1995;
a) Indicação do prazo de validade da Proposta, não podendo este ser inferior a 60 (sessenta) dias da data de sua
entrega;
b) Data e assinatura do representante legal do licitante, com sua qualificação e identificação do nome abaixo da
assinatura.
10.

DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.1. O julgamento das Propostas de Preços dar-se-á conforme critério de julgamento estabelecido no
preâmbulo, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no
Edital.
10.2. O empate entre duas ou mais Licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as
Propostas e quando não houver lances para definir o desempate. No caso de persistir o empate, a proposta
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
10.3.

Será admitido apenas 01(um) Licitante vencedor por item.

10.4. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da
Proposta e dos documentos de habilitação, que não venham causar prejuízo para ao órgão solicitante da
Licitação, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE-AC, e nem firam os direitos das demais
Licitantes.
10.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado pelo órgão
contratante ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
10.5.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
à totalidade da remuneração.
10.5.2. Podendo o Pregoeiro realizar diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas,
devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
10.6.
11.

O resultado desta licitação poderá ser consultado nos sites https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ .

DA HABILITAÇÃO

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;
11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF,
nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à
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qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 26 de abril de 2018.
11.3. As empresas licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à
Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica::
11.3.1. Habilitação Jurídica
11.3.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
11.3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em
se tratando de sociedade empresária;
11.3.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades
empresárias;
11.3.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratandose de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
11.3.1.5. Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
11.3.1.6. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
11.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
11.3.2.1. prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa ou Positiva com efeito de
negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal – SRF e Certidão quanto à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN), e com a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede do
licitante, na forma da lei;
11.3.2.2. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos Negativa da Dívida Ativa do Estado,
emitida pela Procuradoria Geral do Estado, comprovando sua regularidade com a Fazenda
Estadual.
11.3.2.3.
prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e
11.3.2.4.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa, relativos a débitos inadimplidos perante a
Justiça do Trabalho.
11.3.3. Qualificação Econômico-Financeira,
11.3.3.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou Certidão Negativa
de Ação Cível em que não conste ação de falência/recuperação judicial/concordata/extrajudicial
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica.
11.3.3.2. Balanço patrimonial e a demonstração de resultado contábeis do último exercício
social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação, devidamente assinados pelo proprietário e profissional de contabilidade e/ou
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
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11.3.3.2.1. O último exercício social para o registro dos balanços nos órgãos
competentes será aquele estabelecido no art. 1.078 do Código Civil Brasileiro, qual
seja, 30 de abril do ano seguinte. Tal prazo, não se aplica as empresas tributadas com
base no lucro real que utilizam o Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, que
será até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte.
11.3.3.2.2. Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:
11.3.3.2.2.1.

publicados em Diário Oficial; ou

11.3.3.2.2.2.

publicados em jornal de grande circulação; ou

11.3.3.2.2.3.
por cópia registrada no órgão de registro público
competente da sede ou domicilio da licitante; sendo também admitida a
autenticação pelo Sistema de Escrituração Digital – SPED, mediante
apresentação do comprovante de autenticação digital; ou
11.3.3.2.2.4.
por cópia extraída do Livro Diário – devidamente
autenticado no órgão de registro público competente da sede ou domicílio
da licitante – inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.
11.3.3.2.3. Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em
Diário Oficial ou jornal de grande circulação da sede do Licitante;
11.3.3.2.4. Para Sociedades Limitadas, cópias autenticadas devendo ser assinadas por
técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade.
11.3.3.2.5. Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas do Livro
Diário, onde foram transcritos o Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado,
devendo ser assinado por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo
administrador da sociedade empresária.
11.3.3.2.6. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não
tenham Balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido com data de até 90 (noventa)
dias anterior à data de abertura da licitação.
11.3.3.2.6.1.
O licitante deverá comprovar através seu balanço, que
possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% do valor de sua
proposta, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da
Lei nº. 8.666/93. Se o certame for dividido em lotes a exigibilidade será
igual ao somatório das propostas que a licitante ofertar, que serão
deduzidas de seu Patrimônio Líquido à medida de sua participação e até o
limite deste, como requisito necessário para garantir que a contratada
cumprirá as obrigações originadas da adjudicação.
11.3.3.2.6.2.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega,
não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de
2015);
11.3.4.

Qualificação Técnica
11.3.4.1. Atestado de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido satisfatoriamente os
serviços pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação. Podendo ser exigido
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da proposta melhor classificada, em diligência, que apresente cópia autenticada do
contrato da prestação do serviço ou da nota fiscal, que deram origem ao Atestado.
11.4. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no SICAF ou, ainda, quando não
estiverem nele contemplado, deverão ser anexados no sistema juntamente com a proposta de preços, em original,
ou cópia autenticada em Cartório competente, ou publicação em Órgão da imprensa oficial, conforme prazos acima
citados.
11.5. Se o prazo de validade das certidões não estiver expresso, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias
consecutivos, excluindo-se nesta contagem o dia da emissão/expedição (o primeiro dia na contagem do prazo é o
seguinte à sua emissão).
11.6. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos.
11.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,
via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
11.8. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos
documentos originais não- digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
11.9. A Licitante que for declarada vencedora de algum item do presente Edital, terá o prazo de 02 (duas) horas,
contadas a partir da convocação feita pelo(a) Pregoeiro(a) via sistema, para enviar a proposta final ajustada ao
último valor ofertado e documentos complementares (quando for o acaso), devendo serem anexados,
preferencialmente, em campo próprio do sistema Compras Governamentais, ou excepcionalmente, remetidos para
o endereço eletrônico licitacoes.dpeac@gmail.com ou licitacoes.dpe@ac.def.br, PODENDO O PRAZO SER
PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO PELO PREGOEIRO E REGISTRADO NO SISTEMA.
11.10. Visando o princípio da transparência, os documentos remetido para o e-mail licitacoes.dpeac@gmail.com
e/ou licitacoes.dpe@ac.def.br serão disponibilizados, pelo pregoeiro(a) no endereços eletrônico
https://defensoria.ac.def.br/lista_licitacoes.php junto ao edital da licitação, para consultas pelos interessados, além
dos demais já inseridos no endereços eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br/,
11.11. A Licitante estrangeira deverá apresentar todos os documentos equivalentes aos exigidos as Licitantes
brasileiras, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor juramentado no
Brasil, no caso de ser considerada vencedora.
11.12. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação da Licitante primeira
classificada e a convocação dos demais licitantes, conforme ordem de classificação.
12.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Para fins de aceitação das propostas classificadas, após a emissão de parecer técnico do órgão
contratante ou após realização de diligências pelo Pregoeiro(a), visando subsidiar sua decisão ou sanear
possíveis erros ou falhas que não alterem as substâncias das propostas;
12.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
12.1.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Os licitantes serão comunicados sobre a reabertura da sessão, para acompanhar a continuidade da mesma.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail e mensagem no sitio
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eletrônico
utilizado
para
divulgação
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
e
https://defensoria.ac.def.br/lista_licitacoes.php, com antecedência mínima de vinte e quatro horas, e a
ocorrência será registrada em ata.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13.

DOS RECURSOS

13.1. Qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, explicitando sucintamente suas razões, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, imediatamente após a divulgação da
vencedora, em campo próprio do Sistema Eletrônico, no prazo de trinta minutos, manifestar sua intenção de
recorrer.
13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
13.4. Será concedido a Licitante que manifestar a intenção de interpor recurso o prazo de 03 (três) dias corridos
para apresentar as razões de recurso, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
13.5. A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante importará a decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
13.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente do Órgão
Promotor adjudicará o objeto à licitante classificada.
13.8. Adjudicado o objeto ao licitante classificado, a Autoridade Superior do Órgão Contratante homologará o
resultado da licitação para fins de contratação.
13.9. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal,
prosseguindo-se normalmente, com as demais fases previstas no Edital.
13.10. Os autos do processo originais permanecerão com vista franqueada aos interessados, no Setor de Compras,
Licitações e Contratos da Defensoria Pública do Estado do Acre- AC, sito a Rua Antônio da Rocha Viana, nº 3.057,
Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700, telefone (68) 3223-0745, horário das 07:00 às 11:00
e das 13:00 às 17:00 de segunda a quinta-feira e no horário das 07:00 às 13:00 horas, nas sextas-feiras.
14.

DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

14.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver
recurso, após o recebimento dos documentos conforme previsto no item 13.9.
14.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente (Órgão Contratante) e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto à Licitante vencedora.
14.3. Quando houver recurso e o Pregoeiro mantiver sua decisão, deverá ser submetido à autoridade competente
(Órgão Promotor) para decidir acerca dos atos do Pregoeiro.
15.

DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

15.1. Homologada a licitação, após adjudicação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, documento
vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor
vencedor, e se for o caso, com os demais classificados (Cadastro Reserva), obedecida a ordem de classificação
e os quantitativos propostos;
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057,
licitacoes.dpeac@gmail.com, CEP 69918-700 Telefone:
3223-0745 - https://defensoria.ac.def.br/

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

15.2. O Órgão Contratante. convocará formalmente o(s) fornecedor(es), após a publicação da homologação do
certame com antecedência de 3 (três) dias úteis, informando o local, data e horário, para a reunião e assinatura da
Ata de Registro de Preços
15.2.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro do(s) licitante(s) que compõem o Cadastro
Reserva.
15.2.2. O prazo previsto no subitem 17.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pelo Órgão Contratante.
15.3. No caso do fornecedor vencedor e os componentes do cadastro Reserva, depois de convocado(s), não
comparecer(em) ou se recusar(em) a assinar a Ata de Registro de Preços e Anexo, sem prejuízo das
cominações a ele(s) previstas neste Edital, o Órgão Contratante convocará o(s) licitante(s) melhor(es)
classificado(s) do Cadastro Reserva, obedecendo a ordem de classificação, mantido o preço do ganhador da
licitação, excluindo os faltosos, assim sucessivamente.
16.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições:
16.1.1. Será incluído, na respectiva Ata de Registro de Preços, na forma de anexo, o registro dos licitantes
que aceitarem ofertar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame.
16.1.2. O anexo que trata o subitem anterior consiste na Ata de Formação do Cadastro de Reserva, gerada
pelo próprio sistema COMPRASNET, após a homologação do certame, que conterá a informação dos
licitantes que aceitarem ofertar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.
16.2. Serão registrados na ARP, nessa ordem:
16.2.1. Os preços e quantitativos do Licitante mais bem classificado durante a fase competitiva e;
16.2.2. Os preços e quantitativos dos Licitantes que aceitarem cotar os materiais em valor igual ao do
Licitante mais bem classificado.
16.3. Se houver mais de um Licitante na situação de que trata o subitem 18.1.1., serão classificados segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
16.4. O registro a que se refere o subitem 18.1.1. tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de
impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata nas hipóteses previstas nos artigos. 20 e 21 do
Decreto nº 7.892/2013.
16.5. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetuada na hipótese prevista no
parágrafo único do artigo 13, bem como quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente
nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21, todos do Decreto Federal nº 7.892/2013.
17.

DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ordinariamente, o órgão gestor, o(s) participante(s) se houver,
e extraordinariamente, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Órgão Contratante), desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº. 8.666/93, no Decreto
Estadual nº. 5.967/10, alterado pelo Decreto Estadual n.º 7.477/2014, relativo à utilização do Sistema de Registro
de Preços.
18.

DO PAGAMENTO

18.1. Será conforme os termos constantes do anexo I deste Edital.
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19.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1. Será conforme os termos constantes do anexo I deste Edital.
20. DO TERMO DE CONTRATO
20.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, será lavrada Ata, com a empresa adjudicada, com
12 (doze) meses de vigência, a contar da data de sua assinatura.
20.2. A Licitante vencedora deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados
da data da convocação.Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar a ata ou
o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, decairá o direito à contratação, conforme preceitua o
art. 4º, inciso XVI e XXIII, da Lei N.º 10.520/02, e a Defensoria Pública do estado do Acre, convocará as demais
Licitantes classificadas e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis, observado o disposto no artigo 7º da mesma lei.
20.3. Como condição para celebração do Contrato, a Licitante vencedora deverá manter as mesmas condições
de habilitação exigidas na licitação.
20.4. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do órgão contratante, designado
como Representante, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas
fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento.
20.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a Proposta da Licitante vencedora, farão parte integrante do
Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.
20.6. As sanções a serem aplicadas devem obedecer ao decreto Estadual nº 5.965/2010, que, dentre outras
matérias, dispõe sobre o procedimento administrativo e a aplicação de sanções por ilícitos administrativos
cometidos por fornecedores nas licitações, no âmbito do Estado do Acre.
21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
21.1. Será conforme os termos constantes dos anexos deste Edital.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de
registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeita às sanções
previstas na Lei nº 10.520/2002, subsidiada pela Lei 8.666/93 e nas formas indicadas pelo Decreto Estadual nº.
5.965 de 30 de dezembro de 2010 (disponível no endereço: www.ac.gov.br > licitações > legislação relacionada
a compras e licitações) e será descredenciado do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores do Governo
do Estado do Acre.
22.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
22.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pelo órgão.
22.4. O valor da multa aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontado da Nota Fiscal ou
crédito existente no órgão contratante, acrescido de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês.
22.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas em sistema mantido na Defensoria Pública do Estado
do Acre-AC, e no caso de suspensão de licitar o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
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22.6. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente,
sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
22.7. As penalidades só não serão aplicadas, se ocorrer fato superveniente justificável e aceito, submetido à
aprovação da autoridade competente – pelo Pregoeiro e submetido à autoridade do órgão promotor da licitação
durante a realização do certame ou pelo fiscal do contrato e submetido à aprovação pela autoridade do órgão
contratante. durante a execução do contrato.
22.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e
ampla defesa no processo administrativo.
22.9. Para as condutas ensejadoras de prejuízo à Administração não descrita nos itens anteriores, poderão ser
aplicadas outras penalidades previstas em legislação específica, subsidiariamente.
22.10. Aos fornecedores que praticarem ilícitos administrativos na licitação, no procedimento de dispensa ou
inexigibilidade licitatória e nos contratos, serão aplicadas as seguintes sanções:
I -advertência;
II - multa;
III - suspensão; e
IV - declaração de inidoneidade.
§ 1º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida observado o princípio da proporcionalidade.
§ 2º Quando o fornecedor, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações
administrativas, idênticas ou não, as penas aplicadas serão cumuladas, respeitados os limites máximos de:
I - dois anos para as licitações realizadas nas modalidades convite, tomada de preços, concorrência,
concurso e leilão, para os seus respectivos contratos e para os contratos decorrentes de procedimentos de
dispensa e inexigibilidade de licitação; e
II - cinco anos para as licitações realizadas na modalidade pregão e para os seus respectivos contratos.
22.11. A advertência consiste em comunicação formal ao fornecedor, em decorrência de atos menos graves
e que ocasionem menores riscos para a Administração e, se for o caso, conferindo prazo para a adoção de
medidas corretivas cabíveis;
22.12. A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor e será aplicada nos seguintes limites
máximos:
- 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, do segundo dia até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor da parcela do objeto não realizada;
I

- 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor da
parcela do objeto não realizada, observado o disposto no § 5º, a partir do trigésimo
primeiro dia;
II

- 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela do objeto em atraso, no primeiro dia
de atraso, por descumprimento do prazo de entrega do objeto em conformidade com o
edital, cumulativamente à aplicação do disposto nos incisos I e II; e
III

IV -

10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do
valor da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame, tais
como:
a)

proposição de recursos manifestamente protelatórios;

b)

deixar de entregar documentação exigida para o certame;c) desistência da
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proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administração;
não cumprimento dos requisitos de habilitação na modalidade pregão, embora o
licitante tenha declarado previamente no certame que os cumpria;
c)

não apresentação da nova proposta no prazo estabelecido, na modalidade pregão,
consoante valor ofertado nas fases de lances ou de negociação; e
d)

e)

tumultuar a sessão pública da licitação.

- 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta vencedora, ou sua correspondente nas
dispensas e inexigibilidades de licitação, em caso de recusa injustificada em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração ou pelo descumprimento de qualquer cláusula pactuada, à exceção do
descumprimento do prazo de realização ou entrega do objeto, já prevista nos incisos I, II e
III.
V

23. DO LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS OBJETOS
23.1. Será conforme os termos do anexo I deste Edital.
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Esta Licitação poderá ser revogada por interesse do pelo órgão contratante, em decorrência de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por vício ou
ilegalidade, a modo próprio ou por provocação de terceiros, sem que à Licitante tenha direito a qualquer
indenização, obedecendo ao disposto no art. 18, do Decreto nº. 3.555/2000 e art. 50, parágrafo único, do
Decreto nº 10.024/2019.
24.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação da Proposta.
24.3. Ao Pregoeiro ou a autoridade competente, é facultado, em qualquer fase da licitação a promoção de
diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar do mesmo desde a realização da sessão pública.
24.4. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações, declarações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
24.5. Após apresentação da Proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
24.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto pelo órgão
contratante.
24.7. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua Proposta, não assinar o contrato, deixar
de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução do objeto, não mantiver a Proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa, ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, e será descredenciado no SICAF e inscrito no
portal do CEIS, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das
demais cominações legais.
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da Licitante,
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desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua Proposta, durante a
realização da sessão pública de Pregão.
24.10. Para fins de aplicação da sanção administrativa constante no presente Edital, o lance é considerado
Proposta.
24.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas, em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração Pública, a finalidade e a
segurança da contratação.
24.12. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade
da ata e poderão ser alterados, desde que verificado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
24.13. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
24.14. O Edital e seus Anexos, podem ser lidos e retirados através da Internet nos sites
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ e https://defensoria.ac.def.br/lista_licitacoes.php, como também
informações sobre o andamento do mesmo.
24.15. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas
pelo telefone (68) 3223-0745/3215-4185 ou e-mails licitacoes.dpe@ac.def.br e licitacoes.dpeac@gmail.com.
24.16. O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem do presente procedimento licitatório será o
do foro da comarca, de Rio Branco - AC.
Rio Branco- AC, xx de maio de 2022.

MARCELA FERNANDES DA SILVA
Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXOS AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º X X /2022
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 91/2021/DPE
Processo nº 0305.006725.00520/2021-50
1. OBJETIVO
1.1. Aquisição de aparelho celular smartphone, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
2. OBJETO
2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto gerar Ata de Registro de Preços para aquisição de smartphones
para atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Acre para fins de registro de preço,
conforme especificações constantes neste documento.

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

SMARTPHONES TIPO I

25

2

SMARTPHONES TIPO II

8

2.2. A apresentação de prospectos junto a proposta dos itens licitados, bem como a apresentação de manuais,
catálogos ou impressos dos produtos tem como objetivo facilitar a análise das especificações técnicas e verificar
se estas atendem ao exigido no Edital. Observamos que a não apresentação não será motivo de desclassificação
do licitante.
2.3. O pregão deverá ser SUSPENSO após os lances para análise detalhada da proposta por equipe designada pela
DPE/AC.
3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
3.1. A aquisição de aparelhos de telefonia móvel justifica-se em função da necessidade da melhoria da
comunicação nas diversas atividades da Defensoria Pública do Estado do Acre, salientando a importância
destes para equipes empenhadas nas frentes de atendimentos, permitindo a agilidade dos serviços prestados e
a eficácia nos atendimentos a população. Tal licitação faz-se necessária, considerando que o contrato que a
instituição detem com a empresa de telefonia móvel não contempla aparelhos celulares em comodato, e o
valor atual do contrato de linhas móveis está muito abaixo do mercado, ficando mais viável a aquisição e
equipamentos.
3.2. Justifica-se ainda, o atendimento online ao público via aplicativo “Whatsapp”, chat do site da DPE e futuro
lançamento de aplicativo próprio, bem como atendimento por ligação telefônica, na Sede da DPE e também
nas unidades descentralizadas no interior do Estado do Acre. Tal mudança no método de atendimento, se
deu por força do cenário provocado pela pandemia da COVID-19, onde as intituições se adequaram as novas
tecnologias.
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4.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1

SMARTPHONE TIPO I:
4.1.1

Sistema operacional Android, Versão mínima: Android 12 Snow Cone;

4.1.2

Processador velocidade mínima: 2 GHz;

4.1.3

Tipo: Mínimo Octa Core;

4.1.4

Tela tamanho mínimo da tela principal: 6,3" Polegadas, Resolução mínima da tela principal (Full
HD+);

4.1.5

Câmera(s) traseiras(s) com resolução mínima, única ou múltiplas: 45 MP, Possuir flash, Possuir foco
automático;

4.1.6

Memória RAM mínima de 8 GB;

4.1.7

Memória ROM (armazenamento) mínima: 128 GB;

4.1.8

Número de SIM Card: Dual-SIM, Tipo de Chip (SIM Card): Nano-SIM, Rede / Bandas: 2G, 3G, 4G
e 5G;

4.1.9

Conectividade: USB tipo C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G e 5GHz;

4.1.10 Bluetooth versão 5.0;
4.1.11 Cor: preto, azul ou prata;
4.1.12 Sensores: Acelerômetro, Sensor de impressão digital, Giroscópio, Sensor de luz, Sensor de
proximidade;
4.1.13 Bateria com capacidade mínima: 3700 mAh (typ), Não removível;
4.1.14 Conteúdo caixa: 01 Telefone, 01 Fone de ouvido, 01 Carregador, 01 Ferramenta de remoção do chip,
caso seja aplicável, Capa protetora (transparente ou na cor do aparelho);
4.2

SMARTPHONE TIPO II:
4.2.1

Sistema operacional iOS - Marca IPHONE – Fabricante APPLE, Versão mínima: iOS 15.1.1;

4.2.2

Cor preto ou branco;

4.2.3

Capacidade mínima de armazenamento: 128 GB;

4.2.4

Tela Liquid Retina HD: Tela LCD sem bordas Multi-Touch com tecnologia IPS de minimo 6,1
polegadas (na diagonal) ou superior;

4.2.5

Resolução mínima de 1792 x 828 pixels a 326 ppp ou superior, Resistência à água, respingos e
poeira, Classificado como IP67 (profundidade máxima de um metro por até 30 minutos) segundo a
norma IEC 60529;

4.2.6

Processador mínimo Chip A12 Bionic;

4.2.7

Câmera mínima de 12 MP com lente grande-angular, Flash True Tone de quatro LEDs com
sincronização lenta, Câmera TrueDepth, Câmera mínima de 7 MP, Face ID Reconhecimento facial
pela câmera TrueDepth;

4.2.8

Rede / Bandas: 2G, 3G, 4G e 5G, Conectividade: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G e 5GHz, Bluetooth
versão 5.0, Possuir NFC;

4.2.9

Bateria interna recarregável de íon de lítio;

4.2.10 Sensores: Face ID, Barômetro, Giroscópio de três eixos, Acelerômetro, Sensor de proximidade,
Sensor de luz ambiente;
4.2.11

Fones de ouvido EarPods com conector Lightning, Cartão nano SIM;

4.2.12

Conteúdo da caixa, Smartphone, EarPods com conector Lightning, g Cabo de Lightning para
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USB, Carregador USB, Capa protetora (transparente ou na cor do aparelho).

5.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1

Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas objeto do contrato sairão por conta
do Programa de Trabalho: 03092228427530000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras
e 0309222842753000 – Manutenção das atividades administrativas e financeiras. Elemento de
Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos de materiais permanentes. Fontes de Recurso: 100 (RP).

6.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1.

A entrega dos equipamentos acompanhado dos acessórios será na Sede da CONTRATANTE, sito a Rua
Antônio da Rocha Viana, nº 3.057, Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700.

6.2.

No ato da entrega, o Setor responsável irá fazer a conferência e homologação do objeto;

6.3.

Os equipamentos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico do Setor responsável, e constará
das seguintes fases:



Comprovação de que o equipamento atende às especificações mínimas exigidas e/ou
aquelas superiores oferecidas pela CONTRATADA;
Teste de eficácia nos equipamentos contratados, se for o caso.

6.4.

O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data de emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISÓRIO;

6.5.

Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos equipamentos com as especificações técnicas
exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, o Setor responsável emitirá o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO do objeto contratado;

6.6.

A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do material em desacordo com as especificações
mínimas exigidas;

6.7.

Os equipamentos entregues poderão ser objeto de análise, caso os mesmos apresentem indícios de defeitos
em seu conteúdo ou embalagem, estando o pagamento condicionado a comprovação da autenticidade do
produto ofertado.

6.8.

Nos casos de substituição do equipamento, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos nestas
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.

7.

DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias consecutivos dias após o recebimento e atesto da nota fiscal
eletrônica/fatura correspondente.

7.2

A CONTRATADA entregará a Fatura referente ao objeto do CONTRATO/EMPENHO, acompanhadas das
certidões atualizadas conforme relação seguinte:






Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional;
Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS),
expedida pela Caixa Econômica Federal;
Certidão Negativa de Débitos (CND) - expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057,
licitacoes.dpeac@gmail.com, CEP 69918-700 Telefone:
3223-0745 - https://defensoria.ac.def.br/

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE




Certidão de Quitação de Tributos Estaduais da Empresa e do(s) sócio(s), expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda;
Certidão Negativa em relação à Dívida Ativa de Tributos Estaduais - expedida pela
Procuradoria Geral do Estado - PGE;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

7.3

A nota fiscal deverá ser preenchida em nome da Defensoria Pública do Estado do Acre, sito a Rua Antônio
da Rocha Viana, nº 3.057, Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700.

7.4

Os empenhos serão emitidos através do sistema SEFAZ. Portanto, faz-se necessário que a empresa possua
Cadastro de Credor no sistema da SEFAZ, que poderá ser feito da seguinte forma: Ao acessar o site
www.sefaz.ac.gov.br, aparecerá na tela DAE ON LINE (Documento de Arrecadação Eletrônica). Deverá
ser preenchido com os dados da empresa e informar o valor de R$ 30,00 (trinta reais). De posse do
comprovante de pagamento do DAE, a empresa deverá juntar ao mesmo os seguintes documentos: CNPJ,
comprovante
bancário
(todos
em
PDF).
Encaminhá-los
para
o
e-mail:
cadastrodecredores.fazenda@ac.gov.br, solicitando o Cadastro de Credor. As informações mencionadas são
meramente informativas, além de serem estabelecidas pela SEFAZ, estando sujeitas a alterações.

7.5

O documento de cobrança deve ser apresentado em obediência aos seguintes requisitos:
a) emitido em nome da Defensoria Pública do Estado do Acre, com sede na Rua Antônio da Rocha Viana,
nº 3.057, Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700 e encaminhado para os E-mail:
diretoria.geral@ac.def.br e setorfinanceiro.dpe@gmail.com.
b) dirigido ao setor responsável pela fiscalização do material recebido, para fim de conferência preliminar;
c) conter no campo com “descrição” Obrigatoriamente as seguintes menções: Detalhar o objeto; Nº do
Contrato eNº da Nota de empenho;

7.6

O documento de cobrança não aprovado pelo Setor Financeiro deve ser devolvido à empresa com as
informações que motivaram sua rejeição;

7.7

A devolução do documento de cobrança em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa
suspender o fornecimento do objeto a ser contratado;

7.8

Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observado o prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 40, alínea “a”, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, desde que comprovada a responsabilidade
da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que a mora serão calculada à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.

7.9

Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.

7.10

Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.

7.11

Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

7.12

Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.13

Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

7.14

Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

7.15

Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

7.16

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

7.17

A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.18

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
8.

VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1

O Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contada da assinatura da respectiva ata de registro
de preços;

8.2

O contrato terá vigência até o final do exercício, referente ao ano de sua assinatura.

8.3

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência/garantia deverá ser readequada
ou renovada nas mesmas condições.

9.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1

Fornecer material novo e de boa qualidade para assessorar a prestação dos serviços a serem contratados, em
estrita conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência;

9.2

Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados
necessários por esta Defensoria;

9.3

A CONTRATADA, no ato do pagamento tem que estar em dias com todas as obrigações legais e apresentar
todas as certidões que comprovem tal regularidade;

9.4

Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio do Contratante
ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
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9.5

Comunicar ao Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no cumprimento das
obrigações assumidas;

9.6

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

9.7

Responsabilizar-se pela garantia do Objeto, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança,
eficiência e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de
referência;

9.8

Entregar o objeto contratado com manutenção em dia;

9.9

Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas
ou indiretas, decorrente da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais como impostos, taxas,
contribuições fiscais, previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e
responsabilidades, sem nenhum ônus ao CONTRATANTE;

9.10

Garantir a melhor eficiência dos objetos, atendidas as especificações exigidas neste Termo de Referência;

9.11

Não veicular em hipótese alguma, publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades
referentes ao fornecimento do Objeto deste Termo de Referência, sem prévia autorização da
CONTRATANTE, mantendo total sigilo das informações (escritas, faladas, áudio, vídeo, imagens e
produtos);

9.12

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer situação que caracterize descumprimento das obrigações
constantes deste Termo de Referência;

9.13

Manter durante a vigência do Contrato as condições de habilitação exigidas para fins de contratação pela
Administração Pública, apresentando, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, os respectivos
comprovantes;

9.14

Indicar preposto, quando for o caso, aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la sempre que for
necessário;

9.15

Observar, no que couber, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 11 de
setembro de 1990), o Código Civil Brasileiro, as Normas Técnicas, as Leis e os regulamentos pertinentes;

9.16

Os equipamentos deverão ser entregue acompanhado respectivamente de nota fiscal ou instituto
equivalente com o nome e a caracterização clara e precisa, contendo também o número da Nota de Empenho
firmada com o CONTRATANTE;

10.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1

Efetuar o pagamento de acordo com o previsto neste Termo de Referência;

10.2

Exercer, a seu critério e através de servidor ou de pessoas previamente designadas, ampla, irrestrita e
permanente fiscalização da execução do contrato;

10.3

Prestar todas as informações e esclarecimentos pertinentes ao objeto deste termo;

10.4

Comunicar a Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição dos equipamentos.

10.5

Realizar rigorosa conferência das características dos equipamentos entregues, somente atestando os
documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a
que se referirem.

10.6

Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente, bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de
ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.

DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
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11.1

Nos termos do Art. 67, § 1º, da Lei nº 8.666/93, o CONTRATANTE designará um representante da
Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro próprio todas as
ocorrências que por ventura existirem e determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados;

11.2

São atribuições mínimas do Fiscal/Gestor de Contrato:

I - Acompanhar a execução físico-financeira do contrato;
II - Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se estes estiverem em conformidade com
as especificações do respectivo objeto contratado;
III - Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, observando os prazos de vigência
e execução;
IV - Requerendo formalmente ao setor competente, com antecedência, as prorrogações e aditivos necessários,
devidamente justificados;
V - Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre paralisações ou suspensões que
ocorram no contrato;
VI - Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato dos eventuais irregularidades após ter notificado
formalmente a Contratada em casos de descumprimento de cláusulas contratuais e anotar, em formulário próprio,
todas as ocorrências que julgar relevantes, relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
VII - Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais fornecidos e dos
serviços prestados;
IX - Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de fiscalização.
12.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (PENALIDADES)

12.1

Se a CONTRATADA incidir nas Condutas previstas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002 ou
no Decreto Estadual n° 5.965/2010, o CONTRATANTE poderá, garantida a previa defesa, aplicar-lhe,
observando a legislação citada e a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:






Advertência;
Multa;
Suspensão; e,
Declaração de inidoneidade.

12.2

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida observando o princípio da proporcionalidade.

12.3

O valor da multa, quando esta for aplicada, será executo observando-se a ordem prevista no § 1º do art. 19
do Decreto Estadual Nº 5.965/2010.

13.

DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada
ou renovada nas mesmas condições. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados da data em que for notificada.

14.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

14.1

A contratação prevista neste termo tem amparo legal na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; na Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993; no Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019; no Decreto Federal
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nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013; no Decreto Federal nº 9.488 de 30 de agosto de 2018; na Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990; e nos Decretos Estaduais nº 5.965 e nº 5.967, de 30 de dezembro de 2010.
15.

RESCISÃO CONTRATUAL

15.1

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas
no art. 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, neste instrumento e na Legislação Brasileira;

15.2

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

Bruno Norberto
Elaborador / Requisitante

Simone Jaques de Azambuja Santiago
Aprovação - Defensora Pública-Geral do Estado do Acre.
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ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº XX/2022
CONTRATO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O ESTADO DO ACRE,
ATRAVÉS
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, E
A EMPRESA __________________.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º

/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º

__/2022.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE - DPE, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ/MF nº. 04.581.375/0001-43, com sede no endereço, Avenida Antônio da
Rocha Viana nº 3057, Santa Quitéria, Rio Branco - Acre, neste ato representada por sua Defensora
Pública-Geral a Senhora Dra. SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, brasileira,
casada, portadora da carteira de identidade n° 2032375855 – SSP/RS, inscrita no CPF sob o n°
674.812.210-49, residente e domiciliada na Av. Tucunaré, n° 411, QD 02 LT 14, Portal da
Amazônia,
doravante
denominada
CONTRATANTE,
e
do
outro
lado
a
Empresa_______________________, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob
nº.______________, com sede na Av./Rua _______nº ____ – Bairro ______- CEP: ___________Cidade, neste ato representada pelo senhor (a)__________________, brasileiro (a), solteiro/casado
(a), portador da carteira de identidade nº___________, inscrito no CPF/MF sob o nº__________,
residente e domiciliado na rua____________, na cidade de _________, doravante denominada
CONTRATADA, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, doravante
denominado processo, e que se regerá pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, atendidas as cláusulas
e condições que se enunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Contrato tem por objeto a aquisição de smartphones para atendimento das
necessidades da Defensoria Pública do Estado do Acre, conforme especificações constantes neste documento.
1.2. Especificações detalhada do objeto
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

1

SMARTPHONES TIPO I

25

2

SMARTPHONES TIPO II

8

1.3. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a)O Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº

/

e seus anexos.

b) A proposta apresentada pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2.1. O valor total do presente contrato é de R$ (xxxxxxxxx), já incluídos todos os impostos, taxas e
despesas, tais como frete, embalagens, seguro, garantia e quaisquer outras que sejam pertinentes.
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado até o 30 (tinta) dias corridos após a entrega dos equipamentos, com nota
fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável pela Divisão de Patrimônio da Secretaria de Estado da
Justiça e Segurança Pública acompanhada das seguintes Certidões:


Certidão negativa de débito Municipal, Certidão Negativa de Débito Estadual, Certidão Negativa de
débito Federal, Certidão negativa de débito do INSS, Certidão negativa de Débito do FGTS, Certidão
Negativa de Débito Trabalhista.

3.2. A nota fiscal deverá ser preenchida em nome da Defensoria Pública do Estado do Acre, com sede na Rua
Av. Antonio da Rocha Viana, nº 3057 - Bairro Santa Quitéria, Rio Branco-AC, CEP: 69918-700, CNPJ:
04.581.375/0001-43;
3.3. Os empenhos serão emitidos através do sistema SEFAZ. Portanto, faz-se necessário que a empresa possua
Cadastro de Credor no sistema da SEFAZ, que poderá ser feito da seguinte forma: Ao acessar o site
www.sefaz.ac.gov.br, aparecerá na tela DAE ON LINE (Documento de Arrecadação Eletrônica). Deverá ser
preenchido com os dados da empresa e informar o valor de R$ 30,00 (trinta reais). De posse do comprovante de
pagamento do DAE, a empresa deverá juntar ao mesmo os seguintes documentos: CNPJ, comprovante bancário
(todos em PDF). Encaminhá-los para o e-mail: cadastrodecredores.fazenda@ac.gov.br, solicitando o Cadastro
de Credor. As informações mencionadas são meramente informativas, além de serem estabelecidas pela
SEFAZ, estando sujeitas a alterações.
3.4.

O documento de cobrança deve ser apresentado em obediência aos seguintes requisitos:

a) emitido em nome da Defensoria Pública do Estado do Acre, com sede na Rua Av. Antonio da Rocha Viana,
nº 3057 - Bairro Santa Quitéria, Rio Branco-AC, CEP: 69918-700, CNPJ: 04.581.375/0001-43 e encaminhado
para os E-mails: diretoria.geral@ac.def.br e setorfinanceiro.dpe@gmail.com.
b) dirigido ao setor responsável pela fiscalização do material recebido, para fim de conferência preliminar;
3.5. conter no campo com “descrição” Obrigatoriamente as seguintes menções: Detalhar o objeto; Nº
do Contrato; Nº da Nota de empenho;
3.6. O documento de cobrança não aprovado pela Diretoria Geral ou Setor Financeiro deve ser devolvido à
empresa com as informações que motivaram sua rejeição;
3.7. A devolução do documento de cobrança em hipótese alguma servirá de pretexto para que a empresa
suspender o fornecimento do material a ser contratado;
3.8. Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observado o prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 40, alínea “a”, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, desde que comprovada a
responsabilidade da Contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que a mora serão
calculada à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano.
3.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
3.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
Av. Antônio da Rocha Viana, 3057,
licitacoes.dpeac@gmail.com, CEP 69918-700 Telefone:
3223-0745 - https://defensoria.ac.def.br/

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

3.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
3.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
3.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
3.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
3.15. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
3.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
3.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
3.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = ( 6 / 100 )
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA:
4.1. O prazo de vigência do Contrato será a partir da data de assinatura, do período de _/

/___a___/__/__.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL, DO PRAZO DE FORNECIMENTO
5.1. Os equipamentos adquiridos deverão ser entregues no Setor de Patrimônio, situada na sede da DEPE/AC,
Rua Antônio da Rocha Viana, nº 3.057, Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700.
5.2. O prazo de entrega conforme item 8 do Termo de referência.
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CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
6.1. São atribuições mínimas do Fiscal/Gestor de Contrato:
6.1.1. Acompanhar a execução físico-financeira do contrato;
6.1.2. Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se estes estiverem em
conformidade com as especificações do respectivo objeto contratado;
6.1.3. Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, observando os prazos de
vigência e execução;
6.1.4. Requerer formalmente ao setor competente, com antecedência, as prorrogações e aditivos necessários,
devidamente justificados;
6.1.5. Controlar o prazo de execução e de vigência do instrumento contratual e informando sobre paralisações
ou suspensões que ocorram no contrato;
6.1.6. Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato/e/ou Gestor de Convênio eventuais
irregularidades após ter notificado formalmente a Contratada em casos de descumprimento de cláusulas contratuais
e anotar, em formulário próprio, todas as ocorrências que julgar relevantes, relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
6.1.7. Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo no que concerne à qualidade dos materiais fornecidos
e dos serviços prestados;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
7.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao
estabelecido no § 1°, do art. 65, da Lei Federal no 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.
7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa
ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua
responsabilidade o fato de o contratante proceder a fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
7.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução
contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras.
7.6. Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação.
7.7. A contratada é a responsável exclusiva, perante a DPE/AC para cobertura das garantias referentes aos seus
equipamentos e acessórios, mesmo aqueles cuja fabricação não esteja diretamente relacionada com sua linha de
produção (terceirização). Sendo a Contratada a responsável por responder às possíveis chamadas técnicas.
7.8. O processo de fabricação, embora seja da escolha do fabricante, condicionado pela natureza dos equipamentos
disponíveis, deve assegurar a conformidade com os requisitos do Termo de Referência, sem prejuízo das demais
normas técnicas e de segurança atinentes ao objeto em tela;
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Efetuar o pagamento de acordo com o item 9, do Termo de Referência.
8.2. Comunicar à Contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição do objeto.
8.3. Exercer a seu critério e através de servidor da DPE/AC ou de pessoas previamente designadas, ampla,
irrestrita e permanente fiscalização da execução do contrato.
8.4.

Realizar rigorosa conferência das características dos produtos entregues, somente atestando os
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documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a que
se referirem.
CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 ou no
Decreto Estadual 5.965/2010, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar-lhe, observando a
gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão; e
d) declaração de inidoneidade.
9.2. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da
falta cometida observado o princípio da proporcionalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. Constituem motivos para rescisão deste Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando O contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços
nos prazos estipulados neste Contrato;
d) O atraso injustificado no início da execução dos serviços;
e) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução
desde Contrato, assim como a de seus superiores;
f) O cometimento reiterado de falhas na execução, anotadas na forma do Art. 67, Parágrafo 1º da Lei nº. 8.666/93.
g) Razões de interesse público (Art. 78, XII, da Lei nº 8.666/93);
h)Supressão, por parte do CONTRATANTE, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial deste Contrato,
além do limite permitido no Art. 65, Parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, republicada em 06/07/94;
i)A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste
Contrato.
j) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - FORMAS DE RESCISÃO
10.2. A rescisão do contrato poderá ser:
a) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
b)Judicial, nos termos da legislação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11.1. Os recursos orçamentários previstos e destinados à cobertura das despesas objeto deste contrato sairão
por conta do Programa de Trabalho:
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Projeto/Atividade

Fonte

03092228427530000 –
Manutenção das atividades
administrativas e Financeiras.

Elemento de despesa

100 (RP)

Valor aplicado R$

40.90.52.0000 –
Equipamentos e material
permanente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES
12.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e/ou mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o constante nos parágrafos primeiro e segundo do artigo
65, da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. O presente Contrato Administrativo regula-se pelo disposto Lei 10.520/2002, na Lei Complementar
123/2006, no Decreto Estadual nº 4.767/2019, Decreto Estadual 5.967/10 e subsidiariamente Lei nº 8.666/93;
e Lei n° 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor, respectivas alterações e demais legislação pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
14.1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, serão regulados pelas cláusulas contratuais
e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e das disposições do direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso
XII, do art. 55 do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
15.1. Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a
publicação no D.E.P., em resumo, do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
16.1. O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco, capital do Estado do Acre, excluído qualquer
outro por mais privilegiado que seja ou venha se tornar.
E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o presente termo com 03 (três) vias de igual teor,
que depois de lida e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por 02 (duas) testemunhas que tudo
assistiram.

CONTRATANTE

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
Nome:
CPF:

2.
Nome:
CPF:
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Ao....................
Referente: Edital Pregão Eletrônico SRP N.º /2022.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.S., nossa Proposta de fornecimento de
------------------------------------------------------------, pelo preço global de R$
( ), nos termos do Edital e
seus Anexos.
O prazo de validade de nossa Proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem
como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte
da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos,
seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos
em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado
no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:
Razão Social:
CNPJ/MF:
Endereço:
Tel/Fax:
CEP:
Cidade:
Banco:

UF:
Agência:

c/c:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura
do Contrato: Nome:
Endereço:
CEP:

Cidade:
UF:

Cart.ldent nº:
Naturalidade:

CPF/MF:

Cargo/Função:

Expedido por:
Nacionalidade:
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ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS

Item
01
02

Descrição

Unid

Qtd.

Valor Unit.

Valor Total

UND
UND
VALOR TOTAL

OBSERVAÇÃO:
Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET –
CATMAT e as especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência deste Edital prevalecerão às
últimas.
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. XXX/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2022
PROCESSO Nº. 0305.006725.00520/2021-50.
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE SUA ASSINATURA
Aos XXX (XXXX) dias do mês de XXXXX do ano de dois mil e vinte e um, Defensoria Pública do Estado do
Acre, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ nº 04.581.375/0001-43, com sede na Rua Antônio
da Rocha Viana, nº 3.057, Bairro Santa Quitéria – Rio Branco – Acre, CEP: 69.918-700, neste ato representada por
sua Defensora Pública- Geral, Senhora Dra. SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO, brasileira,
casada, portadora da carteira de identidade n° 2032375855 – SSP/RS, inscrita no CPF sob o n° 674.812.210-49,
residente e domiciliada na Av. Tucunaré, n° 411, QD 02 LT 14, Portal da Amazônia, nos termos da Lei n°
10.520/2002, e nos Decretos Estaduais n°s 4.767/2019, 5.965/2010; na Lei 8.666/93 e, das demais normas legais
aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº /
........................................................................................................................ , do Processo nº _________________;
e a respectiva homologação pela Defensora Pública-Geral, RESOLVE registrar os preços para aquisição de
TELEFONES CELULARES, de acordo com o Edital e seus anexos, que passam a fazer parte integrante desta Ata,
tendo sido referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas em 1º lugar no certame.
1. DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para a aquisição de aparelho celular smartphone, para atender às necessidades da Defensoria
Pública do Estado do Acre, conforme especificações do Termo de Referência.
2. DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADO(S), DOS PREÇOS E DOS ITENS DE
FORNECIMENTO
2.1. Os preços ofertados pelas empresas classificadas em primeiro lugar, por objeto/item, signatárias da presente Ata
de Registro de Preços constam do “Encarte I”, que constituem anexo à presente Ata de Registro de Preços.
3. DA VALIDADE DOS PREÇOS
3.1. A presente Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional com características de
compromisso para futura contratação terá a validade de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, observado o que
dispõe o art. 7º, do Decreto Estadual 5.967/10 (alterado pelo Decreto 7.477/2014).
3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir
os equipamentos objeto desta Ata, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio
de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao
FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
3.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de atender
durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de
suas cláusulas.
3.4. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão de Termo de Contrato e respectiva Nota de
Empenho.
4. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS
4.1. Durante a vigência da Ata, os preços ofertados, registrados, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses,
devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93
ou de redução dos preços praticados no mercado.
4.2. O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato
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que eleve o custo dos bens registrados.
4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado o CONTRATANTE convocará o FORNECENDOR visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.
4.4. Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido.
4.5. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
5. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
5.1. O recebimento, o local e o prazo de entrega do objeto deverão ocorrer de acordo com o estabelecido no Edital e
Termo de Referência, Anexo I do Edital.
6. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA
6.1. A entrega do Item só estará caracterizada mediante solicitação formal do pedido, de acordo com o
estabelecido no Edital e Termo de Referência, Anexo I do Edital.
6.2. A entrega do bem deverá ser executada acompanhada da Nota Fiscal/Fatura correspondente, e dos documentos
de regularidade fiscal e trabalhista estabelecidos no Edital.
7. DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado na forma prevista no Anexo I – Termo de Referência, anexo do Edital e parte dele
integrante.
8. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
8.1. As obrigações obedecerão ao que dispõe o Anexo I – Termo de Referência anexo do Edital e parte dele
integrante.
9. OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO CONTRATANTE
9.1.As obrigações obedecerão ao que dispõe o Anexo I – Termo de Referência anexo do Edital e parte dele integrante.
10. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
10.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.DAS PENALIDADES
11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste certame licitatório que originou a presente Ata, a
Administração da Defensoria Pública do Estado do Acre, garantida a prévia defesa, aplicará as fornecedoras as
sanções previstas no Edital e seus anexos.
12. DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS
12.1. Poderão utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Defensoria Pública do
Estado do Acre, direta e indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
Gestor da Ata e do CONTRATANTE, desde que:
a) Devidamente comprovada à vantagem através de pesquisa de mercado;
b) A ata esteja vigente;
c) Haja fornecedores registrados;
12.2. O órgão ou entidade que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata
de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao CONTRATANTE para que esta indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação;
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12.3. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do gerenciador que somente poderá autorizar a adesão à ata após a primeira aquisição ou
contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para
aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. (Art. 1° “Art. 11, caput” do Decreto nº 7.477 de 25 de abril de
2014);
12.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador.
12.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na mesma para o
órgão solicitante e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que a ela aderirem.
(Art. 1° “Art.11 § 1°”, Decreto nº 7.477 de 25 de abril de 2014).
13. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
13.1. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado quando:
I. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento de Material, no prazo estabelecido
pelo CONTRATANTE, sem justificativa aceitável;
III. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
IV. Tiver presentes razões de interesse público.
13.2. O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizado por despacho da autoridade competente do CONTRATANTE.
13.3. O FORNECEDOR poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força
maior devidamente comprovado.
14. DA PUBLICIDADE
14.1. O extrato da presente Ata de Registro de Preço será publicado no Diário Oficial do Estado e no Diario
Eletrônico da DPE/AC, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata, o EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº
xxx/2021, anexos e a proposta da empresa classificada em 1º, lugar no certame supra citado.
15.2. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições constantes dos Decretos Estaduais
nºs. 4.767/2019, 5.967/10 e 5.965/2010; Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02; e demais normas regulamentares
aplicáveis à espécie.
16. DO FORO
16.1. As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro da Comarca da cidade de Rio Branco/AC, com exclusão
de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Simone Jaques de Azambuja Santiago
Defensora Pública- Geral
CONTRATANTE
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xxxxxxxxxxxxxx
Empresa
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1.

2.

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

Av. Antônio da Rocha Viana, 3057,
licitacoes.dpeac@gmail.com, CEP 69918-700 Telefone:
3223-0745 - https://defensoria.ac.def.br/
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ENCARTE I
EMPRESA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.º
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, endereço xxxxxxxxxxx neste ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
brasileiro, portador da Cédula de Identidade n.º xxxxxxxxxxxxx e CPF xxxxxxxxxxxx, residente e domiciliada
em xxxxxxxxxxxxxxx.

ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

1

SMARTPHONE I

25

2

SMARTPHONE II

8

VALOR
UNITÁRIO
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VALOR TOTAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Declaramos em atendimento ao solicitado no Edital do Pregão Eletrônico nº. XX/2022, para fins
de contratação, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços/fornecimento de
equipamentos com esta Defensoria Pública do Estado do Acre, que não contratamos empregados
que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao Defensoria Pública do Estado do Acre, nos termos da resolução nº. 7/2005 do
Conselho Nacional de Justiça e suas alterações.

Local e data _____________________________

Assinatura e carimbo do Representante Legal

(Observação: emitir em papel que identifique a licitante)
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