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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.269/2019 

Processo Administrativo nº 02100.00000260/2019 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Agência de Modernização na 
Gestão de Processos – AMGESP, por meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela 
Portaria nº 048/2020, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas 06/08/2020, sediada na 
Rua Manoel Maia Nobre, nº 281, CEP 57.050-120, Farol, Maceió/AL, realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, por item, 
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,do Decreto nº 68.118, de 31 de outubro de 
2019, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas no Edital.  

 

Data da sessão: 04 de Novembro de 2020 

Horário: 09:00 Horas (Horário de Brasília) 

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br   

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S PARA AERONAVEGAÇÃO 
(MACAÇÕES DE VOO), a fim de serem utilizados pelos pilotos e tripulantes das aeronaves 
operadas pela SSP, conforme condições, quantidades e exigências a seguir estabelecidas no Edital 
e seus anexos. 

1.2. A licitação serádividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto do item, observadas 
as exigências contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento doEstado de Alagoas para o exercício de 2020, na classificação 
abaixo: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19033  

UNIDADE GESTORA: 540033 
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PLANO INTERNO: 2700 

REGIÃO DE PLANEJAMENTO: 210 

PLANO DE TRABALHO: 06.122.0004.2700 – Modernização do Órgão 

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Material Permanente 

GRUPO: 56 – Equipamentos, Peças, e Acessórios de Proteção ao Voo 

FONTE: 0100 - Recursos próprios 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao Pregão. 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume 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 ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles 
se tornem desatualizados. 

3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular. 

4.1.1. Em relação ao item 02, cota reservada, a participação é exclusiva a microempresas, 
empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, 
de 2007 

4.1.1.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, na forma do art. 48, 
incisos I e III, da Lei Complementar nº 123, de 2006, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da 
cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o 
preço do primeiro colocado da cota principal. 

4.1.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a Adjudicação das 
cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
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agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

4.3.2. que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s); 

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

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

4.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 

4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público –OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

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

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

4.4.5. 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; 

4.4.6. 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; 

4.4.7. que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários 
da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no 
art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e no Edital. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. 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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do 
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal 
e trabalhista e à qualificação econômica financeira, assegurado aos demais licitantes o direito de 
acesso aos dados constantes dos sistemas. 

5.4. 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. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

6.1.1. Valor unitário e total; 

6.1.2. Marca; 

6.1.3. Fabricante;  

Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso. 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. 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. 

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a 
fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 
responsáveis e da empresa Contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 
ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

7.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados no Edital. 

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

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

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

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

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

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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7.7. O licitante somente poderá oferecer lancede valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. 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 5% (cinco por cento). 

7.9. 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. 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro; 

7.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 

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

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

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

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no chat. 

7.20. O critério de julgamento adotado será o menor preço conforme definido no Edital e seus 
anexos.  
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7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.22. Em relação a itens não exclusivos 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 as 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. 

7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

7.25. 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. 

7.26. 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. 

7.27. 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. 

7.28. 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 bensproduzidos: 

7.28.1. no pais; 

7.28.2. por empresas brasileiras;  

7.28.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.28.4. 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. 

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 



 

 
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO – SULCARP 
CNPJ Nº 07.424.905/0001-38 

Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL 
Fone: 0xx82 3315-1876 

E-mail: mercia.amgesp@gmail.com 
 

 

PROCESSO N.º 02100.00000260/2019 - SSP 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-11.269/2019 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S PARA AERONAVEGAÇÃO 
(MACAÇÕES DE VOO), A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS PILOTOS E TRIPULANTES DAS AERONAVES OPERADAS 

PELA SSP 

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 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 no 
Edital. 

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

7.30.2. O pregoeiro 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 no 
Edital e já apresentados.  

7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao máximo aceitável para 
contratação, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 20 do Decreto 
n.º 68.118, de 2019.  

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

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao 
preço máximo aceitável, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços total ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  

8.4. 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; 

8.5. Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das 
propostas, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

8.5.1. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
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8.5.1.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

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

8.8. O Pregoeiro 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 no Edital. 

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

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto no Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 

9.1.3. Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS, 
mantido pela Controladoria Geral do Estado de Alagoas; 

9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

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

9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômica financeira. 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que 
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 
encontrar a(s) certidão(ões) válida(s). 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos no 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. 

9.4. 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. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.8. Habilitação jurídica:  
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9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. 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; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

9.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

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

9.8.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, 
ainda, outros documentos definidos pelaSecretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
Desenvolvimento Agrário; 

9.8.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física. 

9.8.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

9.8.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Provade regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social; 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
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9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.6.1. Caso olicitanteseja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa 
de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.2.1. 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; 

9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 

9.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo 
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Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

9.11. Qualificação Técnica: 

9.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.11.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer 
respeito a contratos executados com os seguintes aspectos: 

9.11.1.1.1. Características: fornecimento de documentos comprobatórios de contratos 
anteriores firmados que contem a venda do produto objetivado neste termo; 

9.11.1.1.2. Quantidades: no mínimo, apresentar a venda anterior de 30% (trinta por cento) da 
quantidade do objeto licitado neste termo; 

9.11.1.1.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega do 
objeto licitado. 

9.11.2. Prova de atendimento dos seguintes requisitos: 

9.11.2.1. A empresa classificada com a melhor proposta de preço deverá apresentar laudos 
de ensaios tecnológicos emitidos por laboratório de análises têxteis credenciado pelo INMETRO 
ou documento de igual valor emitido por entidade nacional (Laboratório de análise têxtil das 
Forças Armadas) ou por entidade internacional equiparada a estes laboratórios devidamente 
reconhecida em seu país de origem, desde que com tradução juramentada e consularizada, 
referente aos bens de origem internacional, que ateste as características exigidas para este tipo 
de material. Sendo que todos deverão ser reconhecidos por órgão certificador acreditado, 
signatário de acordo multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF; IAAC; EA ou ILAC; 
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9.11.2.2. Os resultados deverão estar de acordo com a especificação descritas no item 
1.2.1., sendo que os Laudos deverão ter no mínimo os seguintes testes realizados: 

9.11.2.2.1. Composição da Fibra; 

9.11.2.2.2. Gramatura da Fibra; 

9.11.2.2.3. Espessura da Fibra; 

9.11.2.2.4. Construção da Fibra; 

9.11.2.2.5. Numero de fios por unidade de comprimento no urdume e na trama; 

9.11.2.2.6. Densidade da Fibra no Urdume e Trama; 

9.11.2.2.7. Resistência a Tração da Fibra no Urdume e Trama; 

9.11.2.2.8. Alongamento máximo da fibra e urdume; 

9.11.2.2.9. Estabilidade Dimensional da Fibra por lavagem e secagem; 

9.11.2.2.10. Solidez da Cor à Lavagem; 

9.11.2.2.11. Solidez da Cor a Luz Artificial (100 horas). 

9.11.2.3. Os laudos deverão estar de acordo com os valores expressos nesta especificação; 

9.11.2.4. Na fase de habilitação a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta 
de preços os laudos exigidos no presente termo e o Atestado de Capacidade Técnica expedido 
por pessoa de direito público ou privado, e cópia da NF relativa a este atestado, comprovando o 
fornecimento do bem objeto desta licitação, em característica e quantidade; 

9.11.2.5. Todos os documentos apresentados, caso tenham origem estrangeira, deverão ter 
tradução juramentada e consularizada, conforme legislação vigente. 

9.12. Declaração de Cota de Aprendizagem: 

9.12.1. Declaração de Cumprimento de Cota de Aprendizagem – DCCA, conforme o art. 429 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, acompanhada da última informação do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED) e do número de contratação de jovens aprendizes. 

9.12.1.1. Ficam liberadas de apresentar DCCA e documentos complementares as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
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9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado 
por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 

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

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido no Edital. 

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item ou grupo de itens que estiver 
concorrendo em outro ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, 
isto é, somando as exigências do item ou grupo em que venceu às do item ou grupo em que 
estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das 
sanções cabíveis. 

9.20.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) ou grupo(s) de itens de menor valor cuja retirada seja suficiente para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.21. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal; 

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

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor total em algarismos e por extenso. 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 
prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de, no mínimo, trinta minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e 
motivação; 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três 
dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

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

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

12.1.2. 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 e trabalhista, 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. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

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. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
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15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme 
o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite daAdjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento.  

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

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica o reconhecimento de que: 

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. AContratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

15.3.3. AContratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

15.4. A contratação tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contado da 
data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as 
obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, 
§1º, da Lei nº 8.666, de 1993 

15.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos demais 
cadastros previstos no subitem 9.1. do edital, para identificar eventual proibição da licitante 
adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

15.5.1. Na hipótese de irregularidade, aContratada deverá regularizar a sua situação no prazo 
de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
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Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais cominações legais cabíveis, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação das 
condições de habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e feita a 
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

16. DO REAJUSTE 

16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

17.1. As regras acerca do recebimento do objeto e doacompanhamento e fiscalização do 
contrato são as estabelecidas no Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

20. DO PAGAMENTO 

18.2. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Pratica atoilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que:  

19.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 

19.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 

19.1.3. Apresentar documentação falsa; 

19.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

19.1.5. Não mantiver a proposta; 

19.1.6. Falhar na execução do contrato; 

19.1.7. Fraudar a execução do contrato; 

19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.9. Declarar informações falsas; e 

19.1.10. Cometer fraude fiscal. 

19.2. As sanções do subitem 20.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em 
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 
justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 
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19.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do 
Decreto nº 68.119, de 2019: 

19.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus 
sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 

19.3.2. Multa. 

19.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de impedimento de 
licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de 
fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

19.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito 
tipificado pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR.  

19.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público. 

19.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 

19.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 
2000. 

19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos 
serviços e aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais 
agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

19.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidôneas, 
Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar o Edital. 
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20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
mercia.amgesp@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na Rua Manoel Maia Nobre, 
nº 281, CEP 57.050-120, Farol, Maceió/AL. 

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço indicado no Edital. 

20.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

20.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

21.2. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário 
informados, o reinício da sessão somente ocorrerá depois da comunicação do fato pelo Pregoeiro 
aos participantes no chat e no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias 
úteis. 

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

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

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
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21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 

21.10. Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as do Edital. 

21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Rua Manoel 
Maia Nobre, nº 281, CEP 57.050-120, Farol, Maceió/AL, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas 
às 14:00  horas. 

21.12. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no Sistema Eletrônico de Informações do Estado de Alagoas – SEI! Alagoas 
(https://portal.sei.al.gov.br/). 

21.13. Integram o Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.13.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

21.13.2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato; 

21.13.3.  ANEXO III - Modelo de Proposta Comercial. 

 

Município de Maceió, 15 de outubro de 2020. 

 

Mércia Helena de Melo Lucena 

Pregoeira 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.269/2019 
Processo Administrativo n° 02100.00000260/2019 

  

1. DA APRESENTAÇÃO 

1.1. À Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP, nos termos da Lei Estadual nº 
6.582, de 2005, compete as atividades de execução, acompanhamento e controle referentes a 
compras de materiais e contratação de serviços da Administração Pública Estadual direta e 
indireta, inclusive por meio do Sistema de Registro de Preços, regulamentado pelo Decreto nº 
68.120, de 2019. 

1.2. A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP desempenhará as funções do 
Órgão Gerenciador, responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de 
preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente. 

1.3. Art. 3º O SRP poderá ser adotado nas seguintes hipóteses: 

1.3.1. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

1.3.2. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

1.3.3. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento 
a mais de 1 (um) órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou 

1.3.4. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela administração. 

1.4. A Ata de Registro de Preços, decorrente do registro de preços, é documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as 
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas. 

1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a 
realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições. 
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2. OBJETO 

2.1. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s para aeronavegação 
(MACAÇÕES DE VOO), a fim de serem utilizados pelos pilotos e tripulantes das aeronaves 
operadas pela SSP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 

Item CATMAT Descrição Unidade de 
Medida 

Lei Complementar 
123/2006 Quantidade

01 3891 

Macacão, macacao 
Descrição Complementar: 
Macacão de voo conforme 
especificações técnicas do item 2.2 

Und Ampla Concorrência 90 

02 
 3891 

Macacão, macacao 
Descrição Complementar: 
Macacão de voo conforme 
especificações técnicas do item 2.2 

Und  Cota exclusiva 
(ME/EPP) 30 

2.2.          Especificações Técnicas 

2.2.1.       Composição da fibra e acessórios: 

2.2.1.1. Tecido composto de 93% +/- 1 de fibra Meta Aramida, 5% de Para Aramida e 2% +/- 1 de 
fibra antiestática, conforme norma UNE40-110-94 e DIN 54221:1975 ou ASTM D 267- 
AATCC20/05, resistente à chama, em construção tipo tela (tafetá) 1x1 plana, conforme Norma 
UNE 40017:1982, 40161:1980, UNE 40600/1:1996 ou Norma ABNT 12546/95, com fios de 2/72 
Nm no urdume e trama. Densidade de 24 a 29 fios/cm no urdume e na trama, conforme Norma 
UNE-EN 1049-2:1995 ou NBR 10588/08, que permite o perfeito equilíbrio da fibra durante o uso. 
Com gramatura de 165 gr/m², + ou – 3%, conforme Norma, UNE EM 12127:1998 ou NBR 
10591/08, espessura de 0,30 mm +/- 10%, conforme Norma UNE-EM ISO 5084:1997 ou NBR 
13371/05. Resistência à tração de 94,5 daN no mínimo no urdume e 97,0 daN na trama e 
alongamento maior que 30% com limite máximo de 50% conforme normas UNE EN 13934-
1:1999 ou NBR 11912/01. Sua estabilidade dimensional da trama e urdume são de - < 3,0%, 
conforme Normas UNE-EM ISO 5077:2008, UNE-EM ISO 6330:2001/A1:2009 E UNE EM ISO 
3759:2008 ou conforme norma NBR 10320/88. Deve apresentar o resultado mínimo de 04 para 
solidez de cor, atendendo às normas UNE-EM ISO 105-B02:2002,UNE EM ISO 105-C06:2010 e UNE-
EM ISO 105-B02:2002 ou às Normas NBR10188/88, NBR ISSO 105X-12/07, NBR ISSO 105E-04/09, 
NBR ISSO 105B-02/07, AATCC173/92, NBR 10320/88 e NBR ISSO 105C-06/06. 

2.2.1.2. Quanto à flamabilidade da fibra deverão ser seguidas as normas UNE EN ISO 15025:2003, 
ISO 9151:1995, UNE ISO 6942:2002 e Standard ISO 12127-1:2007 ou as normas ABNT NBR 
7356/82, ASTM D 6413 e NBR 15212 – FAB. 
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2.2.1.3. Zíper confeccionado em fibras sintéticas com propriedades permanentes inibidoras de 
chama, conforme Norma YFS M0510 M-F-26 tendo como referência as Normas FMVSS-302, ASTM-
D-635, ISSO-3795, JIS-D1201 e DIN-4112-B1. 

2.2.1.4.    Cor Verde Sávia (Sage Green) deverá ser aplicada pelo método de tintura em massa e 
deverá ter tratamento contra raios ultravioleta. 

2.2.2.       Modelo 

2.2.2.1.    Todas as unidades deverão ser iguais ao modelo contido no anexo B: Macacão com gola 
reta, na cor verde (sage green), com entretela e com 90 mm de altura e com pontas arredondadas; 
manga comprida, com ajuste composto: macho, e fixada na manga, a parte fêmea de 30 mm por 
120 mm. 

2.2.2.2.    A manga do lado esquerdo deverá ter bolso, com fechamento em zíper lateral, 
antichama com 140 mm de comprimento, cursor em metal oxidado e extensão do mesmo 
material do macacão na cor verde. 

2.2.2.3.    Altura de 150 mm, largura de 60 mm, sobreposição de porta canetas em quatro divisões 
duas frontais e duas, posterior, lapela de 70 mm por 150 mm com fechamento em de duas fitas, 
sendo o lado macho 1QNY e ganchos e 2QMY e do lado fêmea, com argolas, que ao contato se 
aderem. 

2.2.2.4.    Com tratamento antichama conforme Norma YFS M0510 M-F-26, na cor verde. 

2.2.2.5.    Fechamento frontal com zíper na cor preta, de duplo curso, coberto com uma vista de 10 
mm, com uma intertela cilíndrica interna em toda extensão para facilitar o manuseio do cursor, 
sem risco de sobreposição da aba. Sua extensão vai desde a gola até a união da costura do 
gancho.  

2.2.2.6.    O carro deverá ter extensor no mesmo material do macacão na cor Verde Sávia (Sage 
Green). 

Reforço nos ombros, bolsos frontais estampados na parte superior. 

2.2.2.7.    Nas costas deverá possuir duas palas de 40 mm cm cada na costa superior, acabando em 
zero na parte inferior da cintura.  

2.2.2.8.    Proteção do cinto de ajuste em toda parte posterior da frente. 

2.2.2.9.    Cinto de ajuste embutido nas costas com largura de 40 mm, e cobertura de 70 mm. 

2.2.2.10.        Os demais acessórios que fazem parte da composição do macacão, com suas 
respectivas medidas e posições, encontram-se nos itens seguintes com ilustração contida 
no anexo A: 

2.2.3.       Figuras dos Macacões 

2.2.3.1.    Algumas figuras encontram-se ilustradas e especificadas nos ANEXOS A e B. 

2.2.4.       Acessórios / Bolsos / Posicionamento 
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2.2.4.1.    O macacão apresenta velcro com a parte fêmea costurada no tecido,  da seguinte 
maneira: 

2.2.4.1.1.       Acima do bolso superior esquerdo: retângulo de 10 cm de largura com 05 cm de 
altura; acima do bolso superior direito uma circunferência de 8,5 cm de diâmetro; na parte 
superior do ombro esquerdo a 01 cm da costura superior um listel semicircular com espessura de 
02 cm; na parte superior do ombro direito a 01 cm da costura superior um listel semicircular com 
espessura de 02 cm e a 02 cm abaixo do listel um retângulo com 07 cm de largura e 06 cm de 
altura, no centro do bolso superior esquerdo uma circunferência de 08 cm de diâmetro. 

2.2.5.       Reforço nos ombros 

2.2.5.1.    O reforço é feito com a mesma fibra que compõe o macacão, com as medidas e 
posicionamento especificados nos anexos A e B. 

2.2.6.       Fechamentos 

2.2.6.1.    O macacão será fechado por um zíper, com duplo curso, coberto por uma vista simples, 
partindo do lado esquerdo de 30 mm. 

2.2.6.2.    Sua extensão vai, frontalmente, da gola até 60 mm antes da união das costuras; 

2.2.6.3.    O carro superior do zíper deverá possuir uma alça do mesmo material do tecido do 
macacão. 

2.2.6.4.    As costuras de fechamento nas laterais, ombros, braços internos e pernas externas 
deverão ser duplos, com simetrias retas. 

2.2.7.       Medidas 

2.2.7.1.    Serão padronizados os seguintes critérios: 

a -            Unidade de medidas das dimensões: Milímetro (mm); 

b -            Tamanhos: conforme tabela abaixo sendo que as medidas são referentes ao molde de 
todos os tamanhos. Para identificação do tamanho certo de cada usuário favor verificar e 
identificar na tabela de medidas masculinas a seguir: 

TABELA DAS MEDIDAS MASCULINAS: 

CARACTERISTICAS DIMENSÕES 

Tamanhos PP 
1 

P 
2 

M 
3 

G 
4 

GG 
5 

XGG
6 

XXGG
7 

XXXGG
8 

Gola 
Largura da gola 90 90 90 90 90 90 90 90 
Circunferência da gola 470 480 490 505 520 530 540 560 
Corpo parte superior 
Tórax 540 560 580 610 640 680 700 740 
Cintura (com tensão) 470 490 510 540 570 610 640 680 
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Cintura (sem tensão) 530 550 570 600 630 670 700 740 
Distância da Base da Gola até a cintura 580 590 600 610 620 650 660 670 
Largura do cinto 30 30 30 30 30 30 30 30 
Reforço do ombro 
Altura 150 155 160 165 170 175 180 185 
Comprimento do lado do ombro 180 185 190 195 200 205 210 215 
Comprimento do lado da manga 220 225 230 235 240 245 250 255 
Corpo parte inferior 
Comprimento da entrepernas 770 790 810 825 835 850 870 875 
Comprimento do Gancho 350 350 370 370 375 390 400 410 
Largura da vista sobre os zíperes 15 15 15 15 15 15 15 15 
Manga 
Comprimento da Manga 610 620 625 640 650 665 670 670 
Circunferência da cava 530 540 550 560 570 595 610 630 
Circunferência do punho 320 330 340 350 360 380 400 410 
Circunferência da boca da perna 
Aberta 500 510 520 560 580 600 630 660 
Fechada 420 430 440 480 500 520 550 580 
Fole das costas 
Amplitude máxima 40 40 40 40 40 40 40 40 
Extensão 530 535 540 550 560 570 580 585 
Cinto (com velcro) 
Comprimento (1 lado) 280 280 300 330 360 390 420 440 
Largura 70 70 70 70 70 70 70 70 
Bolsos frontais superiores 
Largura da base 185 195 200 220 235 250 265 285 
Lado interno adjacente à base 150 150 155 160 165 170 175 175 
Lado externo adjacente à base 190 190 190 190 200 200 200 210 
Lado interno adjacente ao vértice superior200 200 200 205 210 210 220 225 
Altura 325 330 330 335 340 340 345 345 
Comprimento do zíper 150 150 150 150 160 170 170 170 
Vista que encobre o zíper (largura) 60 65 65 65 65 65 65 70 
Bolso frontal à altura das coxas (direita) 
Largura da borda inferior 200 210 210 220 225 235 240 245 
Largura da borda superior 210 220 225 230 240 245 250 265 
Altura 235 240 245 250 260 260 265 270 
Distância do cinto 330 340 350 360 370 380 390 400 
Comprimento do zíper 180 180 180 190 190 190 200 210 
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Bolso frontal à altura das coxas (esquerda) 
Largura da borda inferior 170 170 180 185 190 200 200 210 
Largura da borda superior 140 140 145 150 160 170 175 185 
Altura 300 310 310 320 325 330 330 340 
Distância do cinto 330 340 350 360 370 380 390 400 
Comprimento do zíper 180 180 180 190 190 190 200 210 
Bolso frontal à altura das coxas (canivete) 
Largura da borda inferior (reforço) 90 100 100 110 115 120 125 135 
Largura da borda superior (reforço) 110 120 130 130 135 140 150 160 
Altura (reforço) 270 270 280 280 285 290 295 300 
Altura do bolso 220 230 230 230 230 235 240 250 
Largura do bolso 65 65 65 65 65 65 65 65 
Bolsos nos terços inferiores das pernas 
Altura 275 285 295 305 315 320 340 340 
Largura da borda inferior 180 190 200 215 225 240 250 265 
Largura da borda superior 250 260 270 280 295 310 320 330 
Comprimento do zíper 220 220 220 230 240 250 250 270 
Bolso sobreposto no braço esquerdo 
Altura 200 200 200 200 200 200 200 200 
Comprimento o zíper 120 120 120 120 120 120 120 120 
Porta caneta Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 
Altura sem aba (porta caneta maior) 180 180 180 180 180 180 180 180 
Largura da aba (porta caneta) 80 80 80 80 80 80 80 80 
Altura da aba (porta caneta) 320 320 320 320 320 320 320 320 
Largura da borda inferior (porta caneta) 150 150 150 150 150 150 150 150 
Largura da borda superior (porta caneta) 105 105 105 105 105 105 105 105 
Altura sem aba (porta caneta menor) 135 135 135 135 135 135 135 135 
Arremate para abertura da boca da perna 
Altura 280 280 280 280 280 280 280 280 
Largura 70 70 70 70 70 70 70 70 

2.2.8.       Quantidades 

2.2.8.1.    Deverão ser confeccionados conforme item 2.18. 

2.2.9.       Linhas 

2.2.9.1.    Linha de fibra aramida antichama, na mesma cor da fibra; 

2.2.9.2.    São de dois cabos torcidos entre si, formando um só filamento, com resistência mínima 
de 15 kgf/cm²; 
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2.2.9.3.    Todas as manutenções que poderão vir a serem feitas posteriormente deverão ser feitas 
com a mesma linha. 

2.2.10.     Pontos por centímetro linear 

2.2.10.1.        As costuras interferem diretamente na vida útil do macacão, logo se recomenda que 
tenha no mínimo 2,5 pontos por centímetro linear. 

2.2.11.     Reforço da costura / travete 

2.2.11.1.        Os reforços de costura deverão ser feitos em todos os pontos de maior tração de 
ruptura. Caso não seja feito, deverá interferir na durabilidade do macacão; 

2.2.11.2.        Os travetes deverão estar presentes na entrada dos bolsos, no acabamento do zíper 
frontal. 

2.2.12.     Simetria 

2.2.12.1.        As costuras deverão ser retas e paralelas quando necessário; 

2.2.12.2.        Os acessórios deverão estar alinhados verticalmente e horizontalmente; 

2.2.12.3.        As não qualificações destes itens comprometem diretamente no acabamento do 
macacão. 

2.2.13.     Aviamentos 

2.2.13.1.        Todos os componentes deste macacão deverão ser antichama ou retardante a chama 
não podendo em situação alguma entrar em ignição. 

2.2.14.     Acessórios integrantes 

2.2.14.1.        Símbolos do Estado 

2.2.14.1.1. Os Símbolos do Estado de Alagoas e do setor aéreo da SEDS, bem como a tarja de 
identificação com o nome e fator RH do tripulante, deverão ser fornecidos pela empresa 
contratada, conforme layout a ser apresentado pela contratante posteriormente. 

2.2.14.2.        Velcros 

2.2.14.3.        Todos os velcros fixados devem vir na cor verde sávia, tendo suas bordas 
confeccionadas de forma a evitar que possam soltar suas fibras (desfiar). 

2.2.14.4.        Farão parte do conjunto os velcros machos, que devem vir sobrepostos às fêmeas no 
produto. 

2.2.14.5.        Zíperes 

2.2.14.6.        Os zíperes devem ser todos de metal cobreado. 

2.2.14.6.1. Desenhos das peças: 

2.2.14.6.1.1. As peças dos macacões encontram-se ilustradas no anexo A. 
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2.2.14.6.2. Desenho do macacão de voo: 

2.2.14.6.2.1. O desenho do macacão de voo se encontra no anexo B. 

2.2.15.     Etiquetas 

2.2.15.1. Deverão constar nas etiquetas dos objetos de todos os lotes: 

2.2.15.1.1. Nome da empresa; 

2.2.15.1.2. Cadastro Nacional Pessoa Jurídica; 

2.2.15.1.3. Instruções de lavagem clara e definida; 

2.2.15.1.4. Número do lote; 

2.2.15.1.5. Data de fabricação; e 

2.2.15.1.6. Tamanhos. 

2.3.          O objeto deverá ser acondicionado em embalagem individual e transparente e depois em 
caixa devidamente identificada com etiquetas, constando a quantidade e numeração (tamanho). 

2.4.          O prazo de validade do objeto não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar da 
data de recebimento definitivo, além de estarem em perfeitas condições de uso. 

2.5.          Estando o objeto com a validade e/ou qualidade comprometida, a contratada deverá 
fornecer novo objeto no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem quaisquer custos adicionais para a 
Secretaria de Segurança Pública. 

2.6.          A licitante deverá apresentar declaração indicando expressamente a(s) empresa(s) 
autorizada(s) e responsável(is) pela garantia, com os seguintes dados: razão social, CNPJ, CGC, 
endereço com CEP, número de telefone e de fax, endereço eletrônico (e-mail), e nome da pessoa 
responsável para contato, expedida pelo fabricante do objeto. 

2.7.          Para a aferição da compatibilidade do objeto com as especificações do Termo de 
Referência, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, será exigido que o licitante 
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, na 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, situada à Rua Zadir Índio, Centro, Maceió-
AL, no horário das 07h às 17h de Segunda à Sexta-Feira e dentro de 03 (três) dias úteis, contados 
da solicitação do Pregoeiro. 

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

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

2.10.        Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: 

2.10.1.     Verificação da conformidade qualitativa em confrontação às especificações técnicas do 
objeto licitado. 
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2.11.        No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas no Termo 
de Referência, a proposta do licitante será recusada. 

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

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

2.14.        Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser 
recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela 
Administração, sem direito a ressarcimento. 

2.15.        Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua 
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

2.16.        Será admitida a apresentação de documentação que contenha as características do 
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 
informações pertinentes, a título de amostra (catálogos, manuais, folhetos, propostas), enviada 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

2.17. Após a assinatura do contrato, em caso de pedidos acima de 20(vinte) unidade, a licitante 
vencedora deverá comparecer ao local e hora especificadas pela SSP para aferir as medidas do 
efetivo. 

2.18. Estimativas de consumo individualizadas do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) 
participante (s). 

Órgão Gerenciador: Agência de Modernização da Gestão de Processos - AMGESP
Item Quantidade Requisição Mínima Requisição Máxima 

01 90 10% 100% 
02 

(cota) 30 10% 100% 

2.19.   A contratação tem prazo de vigência de 12 meses, contado da data de publicação do 
extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas 
partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

  

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
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3.1. As missões de Segurança Pública e/ou Defesa Civil são predominantemente arriscadas, 
complexas, de difícil execução, realizadas, em parte, extrapolando os limites de segurança 
estabelecidos nos gráficos do fabricante das aeronaves e recomendados pelo SIPAER (Sistema de 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - Comando da Aeronáutica); 

3.2. As missões são realizadas a baixa altura e velocidade, por força do tipo de objetivo a ser 
alcançado, sendo que nestas condições o helicóptero voa fora do gráfico do procedimento 
denominado “Auto-rotação” (Gráfico da Curva do Homem Morto), única manobra capaz de salvar 
a tripulação e o equipamento no caso de parada do motor da aeronave; 

3.3. Em caso de acidente aéreo nestas condições, o impacto com o solo é extremamente violento, 
comumente seguido de incêndio e explosão; 

3.4. O voo à baixa altura traz outros riscos, aumentando substancialmente a possibilidade de 
colisão com redes elétricas, torres, cabos, também com tendência a fogo e explosão; 

3.5. Os EPI's tipo Macacão de Voo, luva e capacete de voo são considerados como roupas de 
proteção e seus materiais não entram em ignição no caso de acidente com chamas. Em ensaios de 
laboratório a fibra do macacão comprovou que necessita de 12 segundos de exposição a uma 
temperatura de 1100ºC para enrijecer. Mesmo após estes 12 segundos a fibra não adere à pele. 
Este fator ameniza a gravidade da queimadura. A fibra ainda oferece resistência à maioria dos 
produtos químicos. 

3.6. Ademais, a aquisição dos EPI’s se respalda na proteção individual de todos os envolvidos 
diretamente na operação dentro do que preceitua a legislação aeronáutica. Enquanto que o Kit de 
Sinalização noturna tem por finalidade o balizamento noturno em áreas de pouso de helicóptero 
que por ventura seja realizada fora da base, onde se dispõe de todos os recursos para auxiliar o 
pouso com segurança. 

3.7. A última aquisição de macacões, que aconteceu em 2016, contemplou 150 (cento e 
cinquenta) unidades, todas devidamente distribuídas com o efetivo da Chefia Especial Aérea de 
Segurança Pública, que hoje é composto por 76 (setenta e seis) servidores. 

3.8. Desta feita, em virtude do uso continuado, não possuímos macacões novos para os novos 
servidores que passem a compor o quadro da Chefia, nem para repor os macacões danificados, 
fato recorrente em virtude da operacionalidade do serviço que realizamos. 

3.9. Por fim, em virtude da inexistência de previsão no CATMAT do macacão de voo na cor verde, 
anti-chamas, com as características necessárias ao serviço realizado por esta Chefia, foi utilizado 
um código genérico na descrição do objeto do presente termo de referência. 

  

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

4.1. A natureza do objeto a ser contratado é comum, nos termos do parágrafo único do art. 1° da 
Lei 10.520, de 2002. 
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5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Dentre outros, são documentos de habilitação compatíveis com as peculiaridades do objeto 
da licitação: 

5.1.1. Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que, comprovando 
aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o 
objeto da licitação, digam respeito a contratos executados com os seguintes aspectos: 

5.1.1.1. Características: fornecimento de documentos comprabatórios de contratos anteriores 
firmados que contem a venda do produto objetivado neste termo; 

5.1.1.2.Quantidades: no mínimo, apresentar a venda anterior de 30% (trinta por cento) da 
quantidade do objeto licitado neste termo; 

5.1.1.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega do objeto 
licitado. 

5.1.2. A empresa classificada com a melhor proposta de preço deverá apresentar laudos de 
ensaios tecnológicos emitidos por laboratório de análises têxteis credenciado pelo INMETRO ou 
documento de igual valor emitido por entidade nacional (Laboratório de análise têxtil das Forças 
Armadas) ou por entidade internacional equiparada a estes laboratórios devidamente reconhecida 
em seu país de origem, desde que com tradução juramentada e consularizada, referente aos bens 
de origem internacional, que ateste as características exigidas para este tipo de material. Sendo 
que todos deverão ser reconhecidos por órgão certificador acreditado, signatário de acordo 
multilateral de reconhecimento estabelecido pela IAF; IAAC; EA ou ILAC; 

5.1.3. Os resultados deverão estar de acordo com a especificação descritas no item 1.2.1., sendo 
que os Laudos deverão ter no mínimo os seguintes testes realizados: 

 Composição da Fibra; 

 Gramatura da Fibra; 

 Espessura da Fibra; 

 Construção da Fibra; 

 Numero de fios por unidade de comprimento no urdume e na trama; 

 Densidade da Fibra no Urdume e Trama; 

 Resistência a Tração da Fibra no Urdume e Trama; 

 Alongamento máximo da fibra e urdume; 

 Estabilidade Dimensional da Fibra por lavagem e secagem; 

 Solidez da Cor à Lavagem; 

 Solidez da Cor a Luz Artificial (100 horas); 

5.1.4. Os laudos deverão estar de acordo com os valores expressos nesta especificação; 
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5.1.5. Na fase de habilitação a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços 
os laudos exigidos no presente termo e o Atestado de Capacidade Técnica expedido por pessoa de 
direito público ou privado, e cópia da NF relativa a este atestado, comprovando o fornecimento do 
bem objeto desta licitação, em característica e quantidade; 

5.1.6. Todos os documentos apresentados, caso tenham origem estrangeira, deverão ter tradução 
juramentada e consularizada, conforme legislação vigente. 

  

6. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, contados da ordem de fornecimento, em 
remessa única, na Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, situada 
à Rua Zadir Índio, Centro, Maceió-AL, no horário das 07h às 17h de Segunda à Sexta-Feira, nas 
condições a que se refere o item 2.3. 

6.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 
de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

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

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

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

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

6.6. Toda entrega deverá ter prévia programação de data e hora com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Alagoas. 

6.7. Caso a empresa fornecedora for efetivar entrega através de transportadora, deverá 
intermediar a exigência contida no item 6.1 entre a empresa terceirizada e a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de Alagoas. 

  

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. São obrigações da Contratante: 
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7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

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

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

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

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

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

  

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

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

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

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

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

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

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

8.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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 9. DA SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

  

10. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

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

  

11. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

11.1. A Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP desempenhará as funções do 
Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, cabendo-lhe a prática de todos os atos de 
controle e administração, inclusive: 

11.1.1. Providenciar a assinatura da Ata de Registro de Preços e o encaminhamento de sua cópia 
aos órgãos ou entidades participantes; 

11.1.2. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados e, em sendo o caso, revogar a Ata 
de Registro de Preços; 

11.1.3. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; 

11.1.4. Anuir à utilização da Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, por Órgão Não 
Participante; 

11.1.5. Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para o Órgão Não 
Participante efetivar a aquisição ou contratação solicitada, respeitado o prazo de vigência da Ata 
de Registro de Preços; 

11.1.6. Formalizar o cancelamento do registro do fornecedor. 

11.2. No gerenciamento da Ata de Registro de Preços, haverá prioridade de aquisição dos 
produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para 
atender às quantidades ou às condições do pedido, justificadamente. 

  

12. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar 
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 
observados. 
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12.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 
reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 
competente. 

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
as providências cabíveis. 

  

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela 
Contratada. 

13.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 
da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

13.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

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

13.5. Antes da emissão de Nota de Empenho e a cada pagamento à Contratada, será realizada 
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital por 
ele abrangidas ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada nos arts. 28, 29 e 31 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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13.5.1. Na mesma oportunidade, a Administração realizará consulta ao SICAF, à Consulta 
Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União e ao Cadastro das Empresas 
Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS para identificar eventual proibição 
de contratar com o Poder Público. 

13.6. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua situação ou, no mesmo 
prazo, apresente sua defesa. 

13.7. 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 

13.8. 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. 

13.8.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente, salvo por motivo 
de economicidade, segurança nacional ou interesse público de alta relevância, devidamente 
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da Contratante. 

13.9. 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. 

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

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

  

14. DO REAJUSTE 

14.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

14.2. Na hipótese de prorrogação extraordinária, na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 
1993, fica assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, aplicando-se o 
índice IGPM, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade, contada da data limite para a apresentação das propostas. 

  

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
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 16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que: 

16.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 

16.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 

16.1.3. Apresentar documentação falsa; 

16.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

16.1.5. Não mantiver a proposta; 

16.1.6. Falhar na execução do contrato; 

16.1.7. Fraudar a execução do contrato; 

16.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.9. Declarar informações falsas; e 

16.1.10. Cometer fraude fiscal. 

16.2. As sanções do subitem 16.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em 
Pregão para Registro de Preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem 
justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública. 

16.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, 
sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do 
Decreto nº 68.119, de 2019: 

16.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus 
sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 

16.3.2. Multa. 

16.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de impedimento de 
licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de 
fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

16.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito 
tipificado pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para 
ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR. 

16.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 
Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação 
de agente público. 
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16.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 

16.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 
2000. 

16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos 
serviços e aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais 
agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

16.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidôneas, 
Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 

  

  

Atesto, sob a minha responsabilidade, que o conteúdo do Termo de Referência se limita ao 
mínimo imprescindível à satisfação do interesse público, presente na generalidade dos produtos 
e modelos existentes no mercado, não consignando marca ou característica, especificação ou 
exigência exclusiva, excessiva, impertinente, irrelevante ou desnecessária que possa direcionar 
o certame ou limitar ou frustrar a competição ou a realização do objeto contratual. 

  

Maceió (AL), 09 de outubto de 2020. 

  

Larissa Soares Porciúncula – Cap PM 

Membro da Chefia de Coordenação de Tripulação da CAESP 

  

  

01 - TR - Bens - 2020 
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ANEXO A 

  

Desenhos e especificações 

  

 

A. Reforço no ombro: 
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- O reforço deverá ser fixado com costuras duplas e paralelas entre si, sendo que a costura de 
fechamento do ombro deverá estar bem no meio do reforço. 

- O lado menor do reforço é feito junto com o fechamento das mangas, e o lado maior deverá ficar 
30mm da base do colarinho. 

  

B. Bolso lateral médio perna esquerda: 

- Sua base é fixada na perna esquerda com 470 mm acima do barramento. 

- É fixado com costuras paralelas entre si, sobre o tecido da perna. 

  

C. Bolso Superior Direito: 

- Sua base é fixada logo acima do velkro fêmea que ajusta na cintura. 

- O lado direito do bolso possui 30 mm de distância do fechamento lateral do macacão. 

- Sua fixação é feita com costuras duplas e paralelas entre si, sobre o tecido do macacão. 

  

D. Identificação: 

- A parte fêmea do velkro deve ser fixada no tecido na altura do peito, com máquina reta. 

- É parte integrante desta confecção o velkro macho nas mesmas proporções. 

- O velkro deve obedecer à mesma cor do macacão. 

  

E. Bolso Superior Esquerdo: 

- Sua base é fixada logo acima do velkro fêmea que ajusta na cintura. 

- O lado esquerdo do bolso possui 30 mm de distância do fechamento lateral do macacão. 
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- Sua fixação é feita com costuras duplas paralelas entre si sobre o tecido do macacão 

  

F. Cinto de Ajuste Traseiro: 

- O ajuste na parte traseira é feito com elástico de média tenacidade, na cor branca, com 40 mm 
de largura. 

- A medida indicada refere-se à proteção do elástico na parte traseira. 

- Esta proteção é fixada por cima do tecido do macacão, por maios de costura duplas entre si. 

- A fixação é feita aproximadamente 50 cm abaixo da base do colarinho. 

  

G. Bolso na Manga – Lado Esquerdo: 

- Bolso com lapela e porta caneta fixo, 90 mm abaixo do fechamento do ombro. 

- A fixação deve ser feita com costuras duplas, paralelas entre si, fixo sobre o tecido do macacão. 

  

H. Velkro Fixo Fêmea: 

- Velkro na cor do macacão fixado com costuras simples. 

- Sua fixação é logo abaixo dos bolsos superiores direito e esquerdo. 

  

I. Ajuste de Velkro no Punho: 

- Velkro de 40 mm da mesma cor do macacão, sendo a fêmea fixa no fole do punho. 

- O macho é quem faz o ajuste. 

- A lapela do velkro e o velkro fêmea são fixados com costura simples. 

- As fixações devem ser feitas 20 mm acima da barra da manga. 
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 J. Zíper no Barramento: 

- Fixo na vertical, com costuras duplas paralelas entre si, sobre o tecido do macacão e com lapela 
para que o mesmo não fique aparente. 

- A finalidade deste zíper é de aumentar a boca da barra em 80 mm. 

- As extremidades que fixam o zíper deverão estar 45 mm do fechamento do macacão. 

  

K. Bolsos Laterais Inferiores: 

- Fixado sobre o tecido do macacão, com costuras duplas paralelas entre si. 

- A base do bolso deve ser fixada 65 mm acima do barramento. 

  

L. Tira de Ajuste Velkro na Cintura: 

- A tira de ajuste é confeccionada com mesmo material do macacão. 

- Na parte inferior da tira é fixado macho na cor verde, da mesma largura. 

  

M. Identificação no Ombro e Lado Esquerdo Superior: 

- A fixação do velkro, da mesma cor do macacão, é feita com costura simples. 

- O velkro a ser fixado é a fêmea, devendo estar 30 mm abaixo do fechamento dos ombros. 

- A fixação do velkro fêmea na altura do peito, no lado esquerdo, superior. 

- A parte superior do velkro deverá estar 170 mm abaixo do fechamento dos ombros. 

- O lado esquerdo do velkro deverá estar fixado a uma distância de 45 mm do zíper frontal. 

- É parte integrante o velkro macho com as mesmas dimensões. 
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N. Identificação Bolso Superior Direito: 

- A fixação é feita com costura simples, sobre o tecido do bolso do lado direito superior. 

- O velkro deve ser da mesma cor do macacão. 

- O lado esquerdo do velkro deverá estar fixado 10 mm da costura dupla do bolso. 

- A base do velkro fixado deverá estar 50 mm da base do bolso, lado direito. 

- É parte integrante o velkro macho nas mesmas dimensões. 

  

O. Bolso Médio em Diagonal Perna Esquerda: 

- Conforme especificação contida na figura acima. 

  

P. Bolso Médio Perna Direita: 

- Conforme especificação contida na figura acima. 
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ANEXO B 

Ilustração do macacão de voo 

 FRENTE 
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COSTAS 
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DESCRITIVO DO MACACÃO DE VÔO MODELO CWU 27/P 

FORNECEDOR – ÉRIX TÊXTIL 

  

Macacão de Vôo com configuração externa idêntica ao modelo CWU27/P (conforme 
especificações da norma MIL SPEC-C83141-A USAF do ano de 1969 – Força Aérea dos Estados 
Unidos da América) confeccionado em tecido de fibra composta predominantemente de aramida 
com propriedades anti-estáticas, resistente ao rompimento, e inerentemente resistente à chama, 
na cor verde sávia (ou na língua Inglesa “SAGE GREEN”). 

A adoção de modelos e configurações de vestimentas descritas tecnicamente em norma militar 
nacional ou estrangeira se fundamenta no princípio de que estes padrões estão isentos de 
restrições impostas por legislação sobre propriedade industrial, patentes ou intenções particulares 
semelhantes.(ilustrações 01 e 02) 

A estrutura do Modelo CWU 27/P é facilmente identificável pela distribuição dos bolsos que 
possuem finalidade de portar objetos operacionais, bem como pertences pessoais de seus 
usuários. Sua estrutura possui ainda as seguintes características: 

 Aberto na frente em toda extensão; 

 Fechamento por zíper em dois sentidos (com dois puxadores em sentidos contrários) tendo 
o puxador superior do zíper uma alça do mesmo tecido do macacão; com aba (vista) vertical de 
proteção interna de 30 mm de largura em toda extensão da abertura e coberto com a extensão 
das bordas laterais da abertura que se encontram cobrindo o zíper por completo. O comprimento 
total do zíper deve ajustar-se ao tamanho da peça; 

 Ajuste na cintura, através de cinto com elástico aplicado nas junções das partes superior e 
inferior da peça (cintura)  com 40 mm de largura, sendo recoberto e fixo na parte traseira e auto 
ajustáveis na parte frontal lateral do macacão com velkro da mesma largura da tira, sendo o 
macho costurado na tira e a fêmea no macacão na mesma cor da peça; esta tira deverá ter suas 
extremidades com acabamento costurado em cantos retangulares; 

 A gola tem pontas arredondadas com 60 mm de altura com entretela interna; 

 Mangas tipo paletó compridas sem punho tendo uma faixa de 40 mm de largura por 80 
mm de comprimento com triangulação nas pontas costuradas junto à extremidade inferior das 
mangas para possibilitar o fechamento tendo a parte interna da faixa revestida com “velkro” da 
mesma cor do macacão, bem como o contorno frontal dos punhos e também devendo fechar com 
as extremidades voltadas para fora, de modo que as partes duras e macias do velkro coincidam 
para ajuste. 

 Abaixo de cada manga na região das axilas deve possuir 04 orifícios arredondados com 
acabamento caseado para transpiração sem ilhoses metálicos; 

 As abas internas que fixam o zíper são fixadas ao macacão por meio de costuras internas 
em toda sua extensão; 



 

 
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP 

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE REGISTRO DE PREÇO – SULCARP 
CNPJ Nº 07.424.905/0001-38 

Rua Manoel Maia Nobre, n.º 281 – Farol, CEP: 57050-120 – Maceió/AL 
Fone: 0xx82 3315-1876 

E-mail: mercia.amgesp@gmail.com 
 

 

PROCESSO N.º 02100.00000260/2019 - SSP 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-11.269/2019 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S PARA AERONAVEGAÇÃO 
(MACAÇÕES DE VOO), A FIM DE SEREM UTILIZADOS PELOS PILOTOS E TRIPULANTES DAS AERONAVES OPERADAS 

PELA SSP 

 O gancho é costurado em toda extensão; 

 Possui duas pregas expansoras de aproximadamente 3,5 cm cada nas laterais da face 
costas superior que permitem maior abertura e mobilidade, do topo até a cintura. 

 Possui reforços nos ombros com o mesmo tecido; 

 Zíper fixo de 250 mm na posição vertical iniciando na extremidade das pernas de baixo 
para cima, com costuras duplas paralelas entre si, sobre o tecido do macacão e com lapela para 
que o mesmo não fique aparente, a finalidade deste zíper é de diminuir o perímetro da 
extremidade da perna acoplando a mesma ao calçado operacional (bota) quando em uso; 

 Dois bolsos frontais superiores, sobrepostos aos dois lados do peito do     macacão em 
formato pentagonal com fechamento de zíper na base inclinada interna do macacão medindo 
entre 160 e 200 mm de largura, paredes laterais de 140 a 190 mm, base inclinada de 170 a 180 
mm ao centro e 170 a 180 mm às laterais. 

 Dois bolsos chapados médios aplicados em ambos os lados da calça, na altura da coxa, 
posicionado de 300 a 350 mm abaixo da cintura, ambos dotados de zíper sendo o da perna direita 
com medida de 220 a 240 mm x 200 a 220 mm e fecho colocado  na parte superior do bolso 
horizontalmente e o da esquerda medindo de 270 a 280 mm x 150 a 170 mm e fecho disposto 
verticalmente na lateral avançada de 20 a 25 mm na parte interna da perna; 

 Um bolso médio em diagonal chapado na altura da cocha e do lado de dentro do bolso da 
perna esquerda medindo de 210 a 240 mm de comprimento e 60 a 80 mm de largura fechado por 
um botão de pressão de 9 mm interno e com um ilhós de 7 mm de diâmetro interno,  costurado 
no canto esquerdo superior do bolso, devendo haver um reforço de 250 x 80 a 90 mm; 

 Dois bolsos laterais inferiores aplicados nas laterais da calça em ambos os lados com zíper 
na parte superior horizontalmente medindo de 190 a 280 mm x 280 a 310 mm  e de 80 a 100 mm 
acima da bainha da calça; 

 Sobre o primeiro terço superior da manga esquerda costurado de forma inclinada 
centralizado na lateral, é aplicado um bolso com foles laterais medindo de 120 a 150 mm de 
comprimento e 80 a 110 mm de largura com fecho lateral e sobre ele um bolso porta canetas com 
120 mm de comprimento e 60 a 80 mm de largura com uma aba de proteção medindo de 130 a 
150 x 50 a 70 mm com tecido duplo e fechada através de Velkro. 

 OBS: O conjunto estético da distribuição dos bolsos é preponderante na avaliação do 
modelo em questão. 

Internacionalmente os tamanhos disponíveis para o modelo apresentado (CWU 27/P) obedecem à 
escala dividida entre os números 36 e 54 (a medida base é o perímetro do tórax em polegadas – 
na língua inglesa: “chest”) e cada um destes tamanhos ainda divididos entre baixo, médio e alto. 
Exemplo 38 baixo ou short, 38 médio ou regular e 38 alto ou long e assim com todos os números 
disponíveis, ou a escala de tamanhos adotada pela Força Aérea Brasileira que possui 8 tamanhos 
diferentes (0,1,2,3,4,5,6,7). No Brasil somente a ÉRIX TÊXTIL utiliza um método de medidas 
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personalizado que trata de forma individualizada os usuários se destacando pela elevada 
qualidade dos itens fornecidos. 

Estas vestimentas de proteção poderão receber identificadores com fixação através de “Velcro”. 
Podem ser aplicados emblemas, tarjetas com o nome do usuário etc. Como estes apliques são 
geralmente confeccionados com material que pode sofrer ação das chamas (inflamáveis) é 
recomendado que se utilize o mínimo indispensável. 

A tabela abaixo apresenta características técnicas sobre o tecido utilizado no macacão de voo 
antichamas modelo CWU 27/P descrito acima, bem como a norma utilizada no ensaio tecnológico 
comprobatório das mesmas quando for o caso. 

CARACTERÍSTICA 
PARAMÊTROS APRESENTADOS PELO 

TECIDO UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO 
MACACÃO 

NORMA UTILIZADA PARA 
COMPROVAÇÃO 

Cor Verde Sávia 
(Sage Green em Inglês) 

Coordenadas *L *a *b 
e ensaio de refletância 

Composição 
Aramidas 

Fio tinto em 
massa 

92% ou 93% meta-
aramida 

5% para-aramida 

AATCC 20 
AATCC 20/A 

-Resultado aceito 100% 
Aramida Fibra antiestática Anti-estatica 2% ou 3% fibra 

condutiva 

Pilling Nota 04 ou maior ISO 12945-2 
ISO 12945-1 

Densidade no Urdume 24 a 29 fios por cm NBR 10588/15 
Densidade na Trama 24 a 29 fios por cm NBR 10588/15 

Construção 
Tela tipo 1x1 plana 

26 fios de urdume e 26 fios de trama 
+ou- 2 

NBR12546/91 

Resistência atração no 
urdume 

Mínimo de 85 kgf. 
 NBR 11912/01 

Resistência a tração na trama Mínimo de 85 kgf. 
 NBR 11912/01 

Gramatura 165 g/m2 +ou- 3,5% NBR 10591/08 
Espessura De 0,28 a 0,34 mm ISO 5084/1996 

alongamento na trama Acima de 30% NBR 11912/01 
alongamento do urdume Acima de 30% NBR 11912/01 
Estabilidade dimensional 

trama e urdume 
(encolhimento) 

Trama < 1% 
Urdume < 0,6% NBR 10320/88 

Flamabilidade da fibra ou RESULTADOS POSSÍVEIS 
RESITENTE A CHAMAS 

NBR 15212 – FAB 
ASTM D 6413 
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Determinação de 
Flamabilidade 

 

RETARDANTE À CHAMAS 
INERENTEMENTE RESITENTE À CHAMAS. 

Solidez da cor 
 

1- PRENSAGEM 
2- FRICÇÃO 

3- SUOR 

1-NBR10188/88 
2-NBR ISSO 105X-12 

3-NBR ISSO 105E-04/09 
Os métodos aplicados através das normas de identificação de composição qualitativa e 
quantitativa de fibras ternárias (03 componentes) pelos laboratórios têxteis Brasileiros não são 
capazes de identificar a distinção entre as aramidas. A norma AATCC 20 indica a predominância 
deste polímero no tecido (100% Aramida é o resultado aceito). Para complementar é necessário 
identificar na ficha técnica do fabricante do material que será utilizado no fornecimento. Também 
é possível verificar através de laudos de ensaios realizados pelo fabricante exclusivamente como 
forma de complementar as informações sobre o produto. Também é necessário identificar nas 
fichas técnicas do fabricante o tratamento Comfort desta tela. 
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ANEXO III – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº (...)/(20...), 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA - SSP E A EMPRESA (...), 
PARA A AQUISIÇÃO DE BENS.   

 

 

CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA - SSP, inscrita no CNPJ sob o nº 12.200.226/0001-15 e com sede na Rua Zadir Índio, 213 - 
Centro, Maceió - AL, 57020-480, representado pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, Sr. 
Paulo Domingos de Araújo Lima Júnior, inscrito no CPF sob o nº 777.197.354-04. 

 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...), estabelecida na 
(...endereço...) e com o seguinte endereço eletrônico (...@...), representada pelo seu (...cargo do 
representante legal...), Sr. (...nome...), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada 
por (...procuração/contrato social/estatuto social...), inscrito no CPF sob o nº (...); 

 

As CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 02100.00000260/2019 e em observância às 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente 
Termo de Contrato, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº 11.269/2019, mediante as 
cláusulas e condições a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O objeto do Termo de Contrato é a Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – 
EPI’s para aeronavegação (MACAÇÕES DE VOO), a fim de serem utilizados pelos pilotos e 
tripulantes das aeronaves operadas pela SSP, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  

1.2. O Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Discriminação do objeto: 

Item Descrição Unidade 
de 

Quantidade Valor (R$)  Requisição 
Mínima 

Requisição 
Máxima 
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Medida 

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

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

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

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

2.1. A contratação tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contado da data de 
publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações 
assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 
8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

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

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2020, na classificação 
abaixo: 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19033  

UNIDADE GESTORA: 540033 

PLANO INTERNO: 2700 

REGIÃO DE PLANEJAMENTO: 210 

PLANO DE TRABALHO: 06.122.0004.2700 – Modernização do Órgão 

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.52 – Material Permanente 

GRUPO: 56 – Equipamentos, Peças, e Acessórios de Proteção ao Voo 

FONTE: 0100 - Recursos próprios 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo 
de Contrato. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo ao Termo de Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

8.1. As regras acerca da entrega e critérios de aceitação do objeto são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 

9. CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. As regras acerca do acompanhamento e fiscalização do contrato são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 

10. CLÁUSULA DEZ – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As regras acerca das obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato. 

11. CLÁUSULA ONZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo ao Termo de Contrato. 

12. CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 

12.1. O Termo de Contrato poderá ser rescindido:  

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Termo de 
Contrato;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme 
o caso: 

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 
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13. CLÁUSULA TREZE – DAS VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar o Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA QUATORZE – DAS ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Termo de Contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as CONTRATANTES poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Termo de Contrato. 

15. CLÁUSULA QUINZE - DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e em demais normas de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 
Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Termo de Contrato, por extrato, no 
Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Maceió – AL para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução do Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 
55, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.  
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Para firmeza e validade do pactuado, o Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual 
teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas CONTRATANTES.  

 

Maceió/AL, em               de                                    de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 

...................................................... 
PAULO DOMINGOS DE ARAÚJO LIMA JÚNIOR  

Secretário de Estado da Segurança Pública 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

...................................................... 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

GESTOR(A) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

................................................. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS 
 

NOME.................................................................... 
 

CPF Nº.................................................................... 

  

NOME.......................................................... 
 

CPF Nº......................................................... 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
Razão Social da Licitante: .....................................................................................................................  
CNPJ: ....................................................... 
Endereço: ............................................................................................................................................. 
CEP .......................................................... 
Telefone:  ................................................  E-Mail : ............................................................................... 
 
As planilhas de quantitativos e custos conterão as descrições dos produtos que compõem a 
solução proposta, incluindo as respectivas quantidades, unidades, preços unitários e totais gerais, 
expressos em reais (R$). 

 

ITEM 
 

DESCRIÇÃO 
 

Marca e 
modelo: Unid. Qnt. 

PREÇO expresso em R$ 
UNITÁRIO TOTAL 

01 XXXXXXXXXX 
  Unidade XX   

TOTAL GERAL  
 
PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data da ordem de fornecimento acompanhada da competente nota de empenho, de acordo 
com as necessidades da Administração. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data da abertura deste Certame. 
 
PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração 
conforme definido na minuta contratual, ANEXO III deste Edital. 
 
CONTA BANCÁRIA: Banco XXXXX, Agência XXXX, Conta Corrente XXXXX. 
 
Declaro: 
 
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, 
encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação. 
 
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos 

 

 


