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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS 
– SESCOOP/TO 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 04/2018 
1 - DA CONVOCAÇÃO 
 
1.1. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins - SESCOOP/TO, 
CNPJ 07.330.977/0001-16, com sede à Avenida JK, Quadra 110 Norte, Lote 11, CEP: 77.006-130, 
Palmas/TO, por intermédio do Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria 
SESCOOP/TO nº 06/2016 de 01 de dezembro de 2016, nos termos do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESCOOP, aprovado pela Resolução Nº. 850, de 28 de fevereiro de 2012, disponíveis no 
site www.tocantinscooperativo.coop.br torna público a realização de LICITAÇÃO, na modalidade de 
Pregão para Registro de Preço na forma Presencial, do tipo Menor Preço por lote, regida por este 
edital e seus anexos, em sessão pública, às 15h do dia 23 de março de 2018. 
 
1.2. A sessão pública ocorrerá na Avenida JK, Quadra 110 Norte, Lote 11, CEP: 77.006-130, Palmas/TO. 
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação, separadamente, serão recebidos até 
as 15h do dia 23 de março de 2018. 
 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 
realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 
primeiro dia útil subsequente, independente de nova comunicação. 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1. A finalidade da presente licitação é o Registro de Preço para a aquisição de materiais de expediente 
e informática para atender às necessidades de diversas áreas, da Unidade do SESCOOP/TO, conforme 
descrição constante no anexo I deste edital. 
 
2.2. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, 
que fazem parte integrante deste Edital. 
 
2.3. O valor de R$ 31.645,50 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reis e cinquenta 
centavos) é a estimativa máxima anual para com o objeto, não gerando ao SESCOOP/TO a obrigação 
pela aquisição. 
 
3.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que comprovem possuir os requisitos mínimos 
de qualificação exigidos no capítulo DA HABILITAÇÃO, e que tenha especificado como objeto social da 
empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade compatível com o objeto deste Pregão. 
 
3.2. Não poderão participar deste Pregão direta ou indiretamente: 
 
3.2.1 Empregado, dirigente ou conselheiro do SESCOOP/TO; 
 
3.2.2. Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, conselheiro, sócios e/ou responsáveis 
técnicos, empregados, que seja membro titular ou suplente da Comissão Permanente de Licitação do 
SESCOOP/TO; 
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3.2.3. Empresas que tenham entre seus dirigentes, gerentes, conselheiro, sócios e/ou responsáveis 
técnicos, cônjuge ou parente até segundo grau de empregados, dirigentes ou conselheiros do 
SESCOOP/TO. 
 
3.3. Não poderão também participar deste Pregão:  
 
3.3.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
3.3.2. As empresas suspensas temporariamente de participar em licitações e impedidas de contratar com 
o SESCOOP/TO; 
 
3.3.3. As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com Administração Pública, Direta e 
Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos da punição, cujos atos tenham 
sido publicados na Imprensa oficial; 
 
3.3.4. As empresas que se encontrem em recuperação ou com falência decretada; 
 
3.3.5. As empresas que tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos, efetuando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos 
efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos; 
 
3.4. Os licitantes que porventura se enquadrarem em algumas das hipóteses citadas nos subitens 3.2 
e 3.3 antecedentes ou omitirem tal informação à Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/TO, 
estarão sujeitas às penalidades cabíveis e pertinentes a matéria. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO 
 
4.1 No dia, local e horário estabelecidos neste edital, as licitantes interessadas entregarão o 
credenciamento e os envelopes contendo as PROPOSTAS e a HABILITAÇÃO. O credenciamento 
acompanhará, externamente, os envelopes das propostas e dos documentos, sendo estes separados e 
fechados contendo cada um, além do nome, razão social e endereço da licitante, a designação de 
seu conteúdo conforme adiante especificado. 
 
4.1.1. ENVELOPE “A” PROPOSTA 
SESCOOP/TO – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO 
DO TOCANTINS. 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 
 
4.1.2. ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO 
SESCOOP/TO – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO 
DO TOCANTINS. 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018 
 
4.2 Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação deverão ser apresentados em cópia 
autenticada por tabelião de notas ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, sendo vedada 
à Comissão Permanente de Licitação as suas autenticações, de acordo com o Inciso V do Art. 7º da Lei 
8935/1994. Somente serão aceitos os documentos em perfeitas condições de legibilidade e 
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entendimento;  
 
5. DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 O Representante da Licitante interessado em oferecer lances verbais deverá proceder ao 
credenciamento no início da sessão; 
 
5.2 Os documentos de CREDENCIAMENTO serão entregues separadamente, no momento do 
credenciamento, e deverão ser apresentados em uma das seguintes formas: 
 
5.2.1 Por instrumento público de procuração; 
 
5.2.2 Por procuração particular com reconhecimento de firma em cartório, de acordo com o subitem 5.3; 
 
5.2.3 Por Contrato Social, quando se tratar de representante legal. 
 
5.2.4 O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto;  
 
5.3 A licitante que credenciar representante por meio de procuração particular com reconhecimento de 
firma em cartório, concedendo poderes para participar de licitações em geral, deverá apresentar o ato 
constitutivo - estatuto ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
simples ou empresária) ou cópia autenticada, para verificação dos poderes do outorgante. No caso de 
sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores; 
 
5.4 A licitante que credenciar o representante legal da empresa deverá apresentar o ato constitutivo - 
estatuto ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se tratando de sociedades simples ou 
empresaria). No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de 
seus administradores; 
 
5.5 Todos os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou de documento 
consolidado; 
 
5.6 Na ocorrência dos documentos relativos ao credenciamento constarem no Envelope “2”, o Pregoeiro 
poderá devolver o envelope de habilitação lacrado ao licitante para que o mesmo retire de dentro os 
respectivos documentos necessários, procedendo a novo lacramento; 
 
5.7 Fica assegurado as licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos neste 
item, a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo; 
 
5.8 As microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem nas condições de usufruir dos 
benefícios da Lei n. 123/06 deverão apresentar a Declaração constante do Anexo II, juntamente com os 
documentos relativos ao credenciamento, ou seja, externa aos ENVELOPES. 
 
6. DAS PROPOSTAS 
 
6.1 A “PROPOSTA” deverá ser apresentada no Envelope “A”, na forma prevista no item “4” do presente 
edital, e deverá atender aos requisitos abaixo: 
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a) Estar redigida em língua portuguesa, sem emendas, entrelinhas ou rasuras, conter o nome da 
proponente e a referência ao número deste Pregão; 
 
b) Discriminar em algarismo e por extenso o valor por lote. Ocorrendo discordância entre os valores 
numéricos e por extenso prevalecerão os últimos; 
 
c) com preço unitário e total (com duas casas decimais), especificação completa, conforme Planilha de 
Preços constante do Anexo III deste Pregão; 
 
d) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, de qualquer 
natureza, incidentes sobre o objeto deste pregão; 
  
e) Ser assinada em sua parte final, bem como rubricada em todas as folhas pelo representante legal da 
licitante, apresentando procuração que o habilite a assinar documentos da empresa, se for o caso; 
 
f) Ter indicação de que o prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias contados da 
data marcada para o seu recebimento, ficando estabelecido que na omissão seja considerado esse 
prazo; 
 
g) Razão social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, Banco, Agência, número da conta corrente 
e dados do responsável pela assinatura do contrato. 
 
6.2 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerado pleito de acréscimos, a 
esse ou a qualquer título. 
 
6.3 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 
preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, ou falhas formais, alterações 
essas que serão avaliadas pela Comissão/Pregoeiro.    
 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1 Para habilitação nesta licitação serão exigidos os seguintes documentos (ENVELOPE “B”), que 
ficarão anexados ao processo de licitação, sendo vedada sua retirada ou substituição: 
 
7.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
7.1.1.1 Prova de registro, no órgão competente, no caso de firma individual. 
 
7.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente, em caso de sociedades comerciais. 
 
7.1.1.3 Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da apresentação 
dos demais documentos acima exigidos. 
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7.1.1.4 Os documentos citados nos itens acima deverão estar acompanhados de sua última alteração ou 
da respectiva consolidação. 
 
7.1.1.5 Cédula de identidade do(s) sócio(s) administrador (es). 
 
7.1.1.6 Declarações conforme Anexo IV.  
 
7.1.2 REGULARIDADE FISCAL 
 
7.1.2.1 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
7.1.2.2 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; 
 
7.1.2.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social ou certidão unificada com 
base na Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751/14; 
 
7.1.2.4 Certidão Negativa de Débitos relativa aos Tributos Municipais; 
 
7.1.2.5 Certidão Negativa de Débitos relativa aos Tributos Estaduais; 
 
7.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de 
emissão de até 90 (noventa) dias, quando esta não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão 
competente expedidor. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios.  
 
c) no caso de empresa com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, a exigência 
da alínea “a” será atendida mediante apresentação dos balancetes contábeis devidamente assinados 
por contador habilitado junto ao CRC e pelo sócio/administrador da empresa, envolvendo seus direitos, 
obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência;        
 
d) a comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção do índice de 
Solvência Geral (SG) igual ou maior que 1 (um), calculado e demonstrado pelo licitante, na proposta, por 
meio da seguinte fórmula:  

Ativo Total 
SG = _______________________________________= ou > 1 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 
e) Comprovação do Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
total estimado para a contratação;  
 
7.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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7.1.4.1 Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito publico ou privado, 
certificando que a empresa tenha prestado serviços de natureza compatível com o objeto ora licitado. O 
atestado deverá conter a identificação do signatário, com sua firma reconhecida em cartório (salvo no 
caso de instituições publicas), ser apresentado em papel timbrado do declarante e preferencialmente 
com data de emissão não anterior a 2 (dois) anos da data de abertura desta Licitação. 
 
7.2 Os documentos comprobatórios de regularidade ou de inexistência de débito deverão estar no prazo 
de validade neles consignados. Na falta desta informação, serão considerados válidos por 90 (noventa) 
dias, contados, inclusive, da emissão, aprovação ou da data de assinatura pela autoridade. As exceções 
serão avaliadas quando anexada legislação específica para o respectivo documento;  
 
7.3 Em caso de dúvida quanto às informações contidas nos documentos comprobatórios da regularidade 
fiscal, a Comissão Permanente de Licitação poderá realizar consulta on line aos sites dos órgãos 
responsáveis pela emissão dos mesmos.  
 
7.4 Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou da sede da licitante;  
 
7.5 A Comissão não exigirá, na fase de habilitação, nova cópia de documentos que tenham sido 
necessários e devidamente apresentados no momento do credenciamento;  
 
7.6 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
7.6.1 Caso vença o certame, à microempresa ou empresa de pequeno porte será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do julgamento da proposta, prorrogáveis por mais (5) 
cinco, a critério da Administração, para regularização da documentação;  
 
7.6.2 A não apresentação de documentos comprobatórios da regularização da documentação, no prazo 
estipulado, implicará na decadência do direito à contratação.  
 
 7.7 Proclamada a vencedora desta licitação, e antes da assinatura da ata de registro de preço, a 
Comissão Permanente de Licitação, se assim entender necessário e conveniente, poderá realizar 
diligências junto aos estabelecimentos da licitante vencedora para certificar-se do atendimento das 
exigências contidas no presente Edital. 
 
8. DO RECEBIMENTO DO “CREDENCIAMENTO”, DOS “DOCUMENTOS” E DAS “PROPOSTAS” 
 
8.1 Não serão aceitos pelo Pregoeiro ou pela Comissão Permanente de Licitação quaisquer documentos 
encaminhados via fax ou e-mail e, também, aqueles que cheguem após o horário estabelecido no item 
1 – DA CONVOCAÇÃO;  
 
8.2 As licitantes que desejarem utilizar-se de via postal para o envio das propostas e documentação 
deverão acondicionar os Envelopes “A” e “B”, conforme item 6 deste Edital, devendo ser entregues a 
esta CPL até o horário previsto para a abertura do certame, todos lacrados e devidamente rubricados 
em seus devidos lacres, em um único envelope, que também deverá ser lacrado e rubricado em seu 
lacre e endereçá-lo ao SESCOOP/TO, situado na Av. JK 110 Norte, Lote 11, Palmas/TO, CEP 77.006-
130, aos cuidados da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e com o seguinte aviso: NÃO ABRIR;  
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8.3 A Comissão de Licitação não se responsabilizará por documentos encaminhados em desacordo com 
o subitem anterior, principalmente no que se refere ao seu destinatário, que, conforme fora colocado, 
deverá ser a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, isso porque o recebimento de 
correspondências endereçadas ao SESCOOP/TO é feito por meio da SECRETARIA, a qual está 
autorizada a abri-las, exceto aquelas endereçadas à CPL;  
 
8.4 O Pregoeiro receberá o “CREDENCIAMENTO”, os envelopes contendo a “PROPOSTA” - 
ENVELOPE “A” e os envelopes contendo a “DOCUMENTAÇÃO” - ENVELOPE “B”, e, em seguida, 
procederá à abertura do ENVELOPE “A”;  
 
8.5 As propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, pela Comissão Permanente de Licitação, facultando-
se aos representantes das licitantes o seu exame, registrando-se em Ata as anotações porventura 
solicitadas;  
 
8.6 A abertura do envelope “B”, contendo a documentação da primeira classificada, será feita na mesma 
reunião de abertura dos envelopes “A”, ou, a juízo do Pregoeiro, em data, hora e local a serem informados 
durante a sessão;  
 
8.7 Todos os documentos apresentados ficarão anexados ao processo, sendo vedada a sua retirada ou 
substituição. 
 
9.  DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 Após o credenciamento, primeiramente será verificado o atendimento das propostas às condições 
definidas neste Edital;  
 
9.2 Não serão aceitas reivindicações de qualquer proponente, pleiteando adicional de informações, seja 
por falta ou omissão, ou, ainda, pedido de desconsideração da proposta por razões semelhantes, exceto 
por fato justo e superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação;  
 
9.3 Será classificada a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE e as demais propostas cujos valores 
superem em até no máximo 15% (quinze por cento) as propostas de menores preços;  
 
9.4 Quando não for possível se obter ao menos três propostas que atendam as condições expressas no 
subitem 9.3, serão classificadas, as melhores propostas subsequentes, até que se complete o número 
de 3 (três) propostas;  
 
9.5 A classificação de apenas duas propostas escritas não inviabilizará a realização da etapa de lances 
verbais;  
 
9.6 A validade da licitação não ficará comprometida, se inviabilizada a fase de lances, em razão da 
apresentação e/ou classificação de apenas uma proposta, ficando a critério do Pregoeiro realizá-la ou 
não diante dessa circunstância;  
 
9.7 No caso de empate dos preços ofertados, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes, desde que atendidos os itens 9.3 e 9.4;  
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9.8 Após a classificação, será dado início à etapa de lances verbais pelos representantes das licitantes 
classificadas, os quais deverão ser formulados de forma sucessiva e em percentuais distintos e 
decrescentes, a começar da licitante que apresentou maior preço por lote, decidindo-se por meio de 
sorteio no caso de empate;  
 
9.9 O Pregoeiro, objetivando a otimização da etapa de lances verbais, poderá estabelecer, a cada 
rodada, valor mínimo de lance;  
 
9.10 Só serão aceitos lances verbais inferiores o último menor preço por lote;  
 
9.11 O licitante que não apresentar lance em uma rodada não ficará impedido de participar de nova 
rodada, caso ocorra;  
 
9.12 Não mais havendo lances verbais, será dada como encerrada a etapa competitiva, ordenando-se 
as ofertas, exclusivamente segundo o critério de julgamento já estabelecido;  
 
9.13 Na hipótese de não ocorrer nenhum lance verbal, será verificado pelo Pregoeiro a aceitabilidade da 
proposta escrita de menor preço por lote, decidindo motivadamente a respeito;  
 
9.14 Em todos os casos será facultado ao Pregoeiro negociar diretamente com as licitantes em busca 
do menor preço por lote;  
 
9.15 Após a etapa competitiva e a consequente ordenação dos melhores lances verbais, serão 
considerados empatados aqueles apresentados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e 
que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço por lote situação 
denominada por empate ficto;  
 
9.16 Ocorrendo empate ficto, será adotado o seguinte procedimento:  
 
9.16.1 À Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será dado o direito de 
apresentar, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) minutos, proposta de preço em percentuais inferiores à 
já apresentada, situação em que, se concretizada, o objeto da licitação será adjudicado em seu favor;  
 
9.16.2 Não ocorrendo a contratação, serão convocadas as demais microempresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no empate ficto, obedecendo-se a ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito (subitem 9.16.1); 

 
9.16.3 No caso de equivalência entre os percentuais apresentados por microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo considerado como empate ficto, será realizado sorteio para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;  
 
9.16.4 Na impossibilidade de contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto da 
licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;  
 
9.16.5 O disposto no subitem 9.16.1 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.  
 
9.17 Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à abertura do envelope de 
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habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação da licitante 
classificada em segundo lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação das demais classificadas segundo a ordem de classificação;  

 
9.18 Serão desclassificadas as propostas:  
 

 Que não atendam as exigências do instrumento convocatório;  

 Que apresentem como preço qualquer tipo de vantagem baseada nas propostas dos 
concorrentes. 
 
9.19 Da desclassificação das propostas, somente caberão pedidos de reconsideração, devidamente 
justificado, apresentado de imediato ao Pregoeiro, oralmente ou por escrito, na mesma sessão em que 
vier a ser proferida.  

  
9.19.1 Ao Pregoeiro e à Comissão Permanente de Licitação caberá analisar e decidir sobre o pedido de 
reconsideração, sendo-lhes facultado, para tanto, suspender a sessão;  

 
9.19.2 Da decisão do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação não caberá recurso.  

 
9.20 O SESCOOP/TO poderá, até a assinatura da Ata de Registro de Preço, desclassificar licitantes, 
sem direito a indenização ou a qualquer ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se 
tiver conhecimento de quaisquer fatos ou circunstâncias, anteriores ou posteriores ao julgamento da 
licitação, que desabonem sua idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa.  
 
10.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta da dotação 
orçamentária do SESCOOP/TO, através das rubricas contábeis: 3.1.2.01.04.004 – Materiais de 
Expediente e 3.1.2.01.04.005 – Material de Informática  
 
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
11.1 Do resultado da fase de julgamento das propostas e da habilitação caberão recursos 
fundamentados, dirigidos à Superintendente do SESCOOP/TO, por intermédio do Pregoeiro/Comissão 
Permanente de Licitação, por escrito, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da comunicação do ato; 
 
11.2 Os recursos terão efeito suspensivo; 
 
11.3 Os recursos serão julgados no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua 
interposição, pela Superintendente do SESCOOP/TO ou por quem esta delegar competência;  
 
11.4 O provimento de recursos pela autoridade competente importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
12.1 O Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações eventuais desta Entidade; 
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12.2 A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo, obrigacional, com as condições de 
compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e 
órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas 
propostas; 
 
12.3 O valor de R$ 31.645,50 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e cinco reis e cinquenta 
centavos) é a estimativa máxima anual para com o objeto, não gerando ao SESCOOP/TO a obrigação 
pela aquisição; 
 
12.4 A existência de Registro de Preços não obriga a administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições; 
 
12.5 Para assinatura da Ata de Registro de Preço, a licitante vencedora deverá comparecer ao 
SESCOOP/TO, em até 2 (dois) dias úteis após sua convocação, podendo mediante seu pedido e 
justificativa, ser essa data prorrogada uma única vez, desde que aceito pelo SESCOOP/TO. 
 
12.6 A empresa incluída na ata de registro de preço estará obrigada a celebrar os contratos ou 
documento equivalente que poderão advir, nas condições estabelecidas no edital. 
 
12.7 O registro de preço não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o preço 
registrado, sendo facultada a realização de contratações de terceiros sempre que houver preços mais 
vantajosos. 
 
12.8 Farão parte do ata de registro de preço, independentemente de transcrição, todas as condições 
constantes do presente Edital, seus anexos e a proposta apresentada pela licitante. 
 
12.9 Caso o licitante detentor do MENOR PREÇO POR LOTE registrado não tenha condições de atender 
toda a demanda solicitada, o SESCOOP/TO poderá contratar com outra empresa constante da ata, 
desde que respeitada à ordem de classificação. 
 
12.10 O licitante deixará de ter o seu preço registrado quando: 
 
a) Descumprir as condições do edital, ata de registro de preço ou pedido de fornecimento; 
 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado; 
 
c) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SESCOOP/TO. 
 
13  DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDUCAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
13.1 Atendidas todas as condições deste Edital, o processo licitatório será encaminhado ao Presidente 
do SESCOOP/TO, para homologação do resultado e adjudicação ao licitante vencedor. 
 
13.2 A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento final e consequente homologação 
do procedimento, indicando a licitante vencedora. 
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13.3 O SESCOOP/TO convocará a licitante vencedora para assinar a ata, consignando na convocação 
a data, hora e local determinados para esse fim. 
 
13.3.1 Verificada a recusa em assinar a ata, o SESCOOP/TO poderá convocar as demais licitantes, 
obedecendo à ordenação final. 
 
13.4 O prazo de vigência da ata oriunda do Registro de Preço será 12 (doze) meses contados da data 
assinatura da mesma. 
 
14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
14.1 O SESCOOP/TO, por sua natureza jurídica de entidade paraestatal, está impedido de realizar 
qualquer tipo de pagamento antecipado; 
 
14.2 O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente 
por ela indicada ou por meio de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas às condições 
estabelecidas no ata; 
 
14.3 O pagamento será efetuado pelo SESCOOP/TO até o 10 (dez) dias, após a apresentação do 
respectivo documento fiscal; 
 
14.4 Os pagamentos ficam condicionados a regularidade de situação relativa às condições estabelecidas 
para habilitação; 
 
14.5 Para liquidação dos valores relativos ao fornecimento do objeto do presente edital, será ainda 
observado o que segue: 
 
a. Ao SESCOOP/TO reserva-se o direito de recusar o pagamento se o objeto deste edital não for 
entregue de acordo com a prova dos itens propostos, aceito e contratado; 
 
b. As Notas Fiscais/Fatura não aprovadas pelo SESCOOP/TO serão devolvidas à contratada para as 
correções, acompanhadas dos motivos de sua rejeição, recontando-se o prazo para pagamento, a partir 
da reapresentação, sem qualquer tipo de correção de seu valor; 
c. O SESCOOP/TO poderá deduzir do montante a pagar, as indenizações devidas pela Licitante 
declarada vencedora do pregão, em razão da inadimplência nos termos do ata; 
 
14.6 O SESCOOP/TO estará impedido de realizar o pagamento, caso a Licitante contratada esteja em 
situação irregular quanto ao recolhimento das contribuições e tributos perante os órgãos citados no item 
7.1.2 deste edital, por tratar-se de serviço social autônomo fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União 
– TCU e pela Secretaria Federal de Controle Interno subordinada à Corregedoria Geral da União – CGU. 
 
14.7. O não cumprimento de quaisquer obrigações contratuais ou legais sujeitará o contratado às 
penalidades previstas em lei e/ou regulamento interno e/ou na ata de registro de preços. 
 
14.8. O fornecimento deverá respeitar rigorosamente as especificações estabelecidas na proposta 
vencedora, no contrato ou outro documento formal que o substitua. A não observância dessa condição 
poderá implicar na sua não aceitação, sem que caiba ao contratado inadimplente qualquer tipo de direito 
ou reclamação, não se responsabilizando o SESCOOP/TO por qualquer indenização. 
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15. DA FISCALIZAÇÃO 
 
15.1 A responsabilidade pela fiscalização da execução do contrato caberá a Gerência de Operações do 
SESCOOP/TO. 
 
16. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
16.1 O SESCOOP/TO, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, encaminhará ou convocará oficialmente 
a licitante vencedora para assinar o contrato de aquisição de produtos, sob pena de decair o direito ao 
fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no item 19 deste EDITAL; 
 
16.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo 
SESCOOP/TO; 
 
16.3 É facultado ao SESCOOP/TO, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e nas 
condições aqui estabelecidas, chamar os licitantes remanescentes, obedecida à ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 
quanto ao preço, ou revogar a licitação; 
 
16.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar o pedido de fornecimento ou assinar o 
contrato de aquisição de produtos, dentro do prazo estabelecido pelo SESCOOP/TO, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades estabelecidas neste 
instrumento convocatório; 
 
16.5 O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas e observados 
os termos deste edital e a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da 
inexecução total ou parcial, na forma do item 19 deste Edital. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DO SESCOOP/TO 
 
17.1 Acompanhar e avaliar a execução do contrato; Informando à CONTRATADA sempre que verificar 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados pela 
CONTRATADA. 
 
17.2 Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pelo licitante vencedor, relativos ao objeto 
deste Pregão; 
 
17.3 Atestar e quitar as faturas correspondentes pelos produtos a serem fornecidos, nos termos deste 
EDITAL. 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR  
 
18.1 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto da licitação, atendidos os requisitos e observadas 
as normas constantes do Edital da Licitação. 
18.2 Cumprir os prazos estipulados no contrato/Pedido de Fornecimento e as especificações dos 
materiais, objeto deste Edital. 
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18.3 Responsabilizar-se pelos profissionais envolvidos na execução dos serviços, por quaisquer direitos 
trabalhistas, previdenciários e acidentes de que os mesmos possam vir a ser vítimas, tanto nas 
dependências do SESCOOP/TO como em outro local em que esteja prestando serviços, devendo adotar 
as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor; 
 
18.4 Responder, em relação aos empregados, por todas as despesas decorrentes da prestação de 
serviços, tais como: salários; seguros de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-
transporte; vale-refeição; e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação 
brasileira, conforme o caso; 
 
18.5 Responsabilizar-se pelos danos causados ao SESCOOP/TO ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo, quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o 
fato do SESCOOP/TO fiscalizar e acompanhar todo o procedimento; 
 
18.6 Informar ao SESCOOP/TO ou ao empregado por este designado, qualquer anormalidade de caráter 
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
 
18.7 Arcar com as despesas decorrentes da não observância das condições deste instrumento 
convocatório, bem como de infrações praticadas por seus funcionários, ainda que no recinto do 
SESCOOP/TO; 
 
18.8 Manter-se, durante o prazo de fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste EDITAL. 
 
19.   DAS PENALIDADES  
   
19.1 A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas sujeitar-lhe-á ao 
pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor referente a estimativa de contratação, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro/Comissão; 
19.2 A recusa injustificada na assinatura do contrato dentro do prazo, fixado no ato convocatório, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito à multa de 2% (dois por 
cento) do valor referente à estimativa de contratação, perda do direito à contratação e suspensão do 
direito de licitar e contratar com o SESCOOP/TO por prazo não superior a dois anos; 
 
19.3 A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o descumprimento de prazos 
e condições e a inobservância das demais disposições da presente convocação, implicarão na 
suspensão do direito de licitar e contratar com o SESCOOP/TO e entidades a ele coligadas por prazo 
não superior a 2 (dois) anos; 
 
19.4 Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação; 
 
19.5 As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis; 
 
19.6 O valor das multas aplicadas serão cobradas judicialmente, ou recolhidas diretamente à tesouraria 
do SESCOOP/TO, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de sua comunicação.  
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20.   DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL  
 
20.1 A contratada se compromete, sob pena de infração e rescisão contratual, a: 
 
20.1.1 Não permitir a prática de trabalho análogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho ilegal, 
bem como implementar esforços junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim 
de que esses também se comprometam no mesmo sentido.  

 
20.1.2 Não empregar menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 
dezesseis anos para qualquer trabalho, com exceção a categoria de Menor Aprendiz.  
 
20.1.3 Não permitir a prática ou a manutenção de discriminação limitativa ao acesso na relação de 
emprego, ou negativa com relação a sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade, 
situação familiar ou estado gravídico, bem como a implementar esforços nesse sentido junto aos seus 
respectivos fornecedores.  
 
20.1.4 Respeitar o direito de formar ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, 
assegurando que não haja represálias.  

 
20.1.5 Proteger e preservar o meio ambiente, bem como buscar prevenir e erradicar práticas que lhe 
sejam danosas, exercendo suas atividades em observância dos atos legais, normativos e administrativos 
relativos às áreas de meio ambiente, emanadas das esferas federal, estaduais e municipais e 
implementando ainda esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;  
 
20.1.6 Desenvolver suas atividades respeitando a legislação ambiental, fiscal, trabalhista, previdenciária 
e social locais, bem como os demais dispositivos legais relacionados proteção dos direitos humanos, 
abstendo-se de impor aos seus colaboradores condições ultrajantes, sub-humanas ou degradantes de 
trabalho. Para o disposto desse artigo define-se:  

 
a) “Condições ultrajantes”: condições que expõe o indivíduo de forma ofensiva, insultante, 
imoral ou que fere ou afronta os princípios ou interesses normais, de bom senso, do 
indivíduo.  
 
b) “Condições sub-humanas”: tudo que está abaixo da condição humana como condição de 
degradação, condição de degradação abaixo dos limites do que pode ser considerado 
humano, situação abaixo da linha da pobreza. 
 
c) “Condições degradantes de trabalho”: condições que expõe o indivíduo à humilhação, 
degradação, privação de graus, títulos, dignidades, desonra, negação de direitos inerentes 
à cidadania ou que o condicione à situação de semelhante à escravidão.  

 
20.2 A CONTRATANTE poderá recusar o recebimento de qualquer serviço, material ou equipamento, 
bem como rescindir imediatamente este Contrato, sem qualquer custo, ônus ou penalidade, garantida a 
prévia defesa, caso se comprove que a CONTRATADA, subcontratados ou fornecedores utilizem-se de 
trabalho em desconformidade com as condições referidas nas cláusulas supracitadas. 
21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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21.1 A participação no presente Pregão, evidencia ter a licitante que se candidata, examinado 
cuidadosamente este Edital e seus anexos, se inteirado de todos os seus detalhes e com eles haver 
concordado; 
 
21.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o SESCOOP/TO, a licitante que não 
o fizer até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data para o recebimento das propostas. Não impugnado 
o ato convocatório, preclui toda a matéria nele constante; 
 
21.3 Qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente Edital, deverá ser encaminhado, por escrito, 
e sob protocolo endereçado ao SESCOOP/TO, a atenção do Pregoeiro/ Comissão de Licitação, até 02 
(dois) dias antes da data marcada para recebimento dos envelopes; 
 
21.4 Fica assegurado ao SESCOOP/TO o direito de cancelar a presente licitação, mediante justificativa, 
antes da retirada do pedido de fornecimento ou da assinatura do contrato de prestação de serviços, sem 
que, em decorrência dessa medida, tenham os licitantes direito à indenização, compensação ou 
reclamação de qualquer natureza; 
 
21.5 O SESCOOP/TO não admitirá declarações posteriores à abertura das propostas, de 
desconhecimento de fatos no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o julgamento das 
propostas e a adjudicação a licitante vencedora; 
 
21.6 É facultado à comissão e à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar, originalmente, da proposta; 
 
21.7 O foro da Comarca de Palmas, neste Estado do Tocantins, será o competente para dirimir as 
questões oriundas da presente licitação e da relação jurídica dela decorrente; 
 
21.8 Os casos omissos deste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com a 
aplicação das disposições do regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP e de outras 
disposições legais, pertinentes às licitações; 
 
21.9 Integram o presente Pregão, os seguintes ANEXOS: 
 
· ANEXO I – Termo de Referência; 
· ANEXO II – Modelo de Declaração de Microempresa e EPP 
· ANEXO III – Modelo de Proposta; 
. ANEXO IV - Declarações; 
· ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preço; 

 
Palmas/TO, 09 de março de 2018 

 
Selma dos Reis Silva 

Pregoeira 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente e informática para atender 
às necessidades de diversas áreas da Unidade do SESCOOP/TO, de acordo com especificações 
contidas no item 3. 
 
2 - JUSTIFICATIVA 
 
2.1 - A aquisição dos materiais de expediente e informática, justifica-se para dar andamento aos trabalhos 
e atender às necessidades de diversas áreas da Unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo do Tocantins – Sescoop/TO. 
 
2.2 – Importante assinalar também, que se faz necessária a formação do lote pelos motivos a seguir 
mencionados: 
• o baixo valor estimado dos itens; 
• o incentivo à competição, uma vez que os produtos, individualmente, não são atrativos para a 
oferta de lances na Sessão de Pregão Presencial; 
• a celeridade para realização da Sessão Pública; 
• formação dos lotes homogêneos, observando as características dos materiais a serem 
adquiridos e a forma de comercialização dos produtos no mercado, permitindo assim uma maior 
participação de licitantes. 
 
3 - SERVIÇO/PRODUTO 
3.1 - A empresa a ser contratada deverá fornecer os seguintes materiais por lote, descrito abaixo: 
 

LOTE IT QD UM DESCRIÇÃO DO OBJETO 
MEDIA 

UNITÁRIO 
 MEDIA TOTAL 

1 

1 30 UN 

Cartucho de tinta hp officejet pro 8600 plus na cor 
preta – com fita lacre de segurança – cartucho 
original – caixa lacrada com lacre de originalidade 
da empresa 

R$227,33 R$6.820,00 

2 20 UN 

Cartucho de tinta hp officejet pro 8600 plus na cor 
amarela – com fita lacre de segurança – cartucho 
original – caixa lacrada com lacre de originalidade 
da empresa 

R$170,50 R$3.410,00 

3 20 UN 

Cartucho de tinta hp officejet pro 8600 plus na cor 
magenta – com fita lacre de segurança – cartucho 
original – caixa lacrada com lacre de originalidade 
da empresa 

R$170,50 R$3.410,00 
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4 20 UN 

Cartucho de tinta hp officejet pro 8600 plus na cor 
azul – com fita lacre de segurança – cartucho 
original – caixa lacrada com lacre de originalidade 
da empresa 

R$170,50 R$3.410,00 

5 6 UN 
Mouse, óptico,com scroll macio 800 DPI, 
conexão USB 

R$14,65 R$87,90 

6 6 UN 
Teclado preto, slim, teclas macias e silenciosas, 
conexão USB 

R$30,03 R$180,18 

7 8 UN 
Aparelho telefônico sem fio com identificador de 
chamadas 

R$175,83 R$1.406,67 

8 30 UN Pilhas Alcalinas AA com proteçao anti vazamento R$3,05 R$91,40 

9 30 UN 
Pilhas Alcalinas AAA com proteçao anti 
vazamento 

R$3,05 R$91,40 

10 5 UN Hub USB 3.0 com 4 Portas R$99,97 R$499,83 

2 

11 20 UN 
Pincel atômico de cor azul, escrita permanente 
ponteira média.  

R$3,63 R$72,67 

12 20 UN 
Pincel atômico de cor preta, escrita 
permanente ponteira média.  

R$3,63 R$72,67 

13 20 UN 
Pincel atômico de cor verde, escrita permanente 
ponteira média.  

R$3,63 R$72,67 

14 20 UN 
Pincel atômico de cor vermelha, escrita 
permanente ponteira média.  

R$3,63 R$72,67 

15 10 UN 
Apontador de plástico para lápis, lâmina de aço 
temperado, formato retangular, circular 

R$1,73 R$17,33 

16 3 PC 
Atilho super amarelo, contendo 50g, (liga de 
dinheiro). 

R$3,08 R$9,24 

17 10 UN 
Bloco de recados auto-adesivos removíveis, 
mínimo 100 folhas cada pacote, medidas 
mínimas 76x102mm, contendo 01 bloco. 

R$7,58 R$75,83 

18 15 UN 
Borracha de vinil, com cinta plástica, para lápis 
grafite, medindo aproximadamente 42 x 21 x 
11mm. 

R$2,82 R$42,25 

19 30 UN 
Borracha para apagar lápis grafite, medindo 
aproximadamente 42 x 21 x 11mm. 

R$1,03 R$30,90 

20 1 CX Grafite nº 0,7mm contendo 14 tubos de 24 pontas R$4,30 R$4,30 

21 10 UN Caneta corretivo, a base de solvente, com 7ml R$12,85 R$128,50 
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22 2 CX 

Caneta esferográfica, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, escrita fina, na cor azul, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas 
conectadas ao corpo por encaixe. 

R$49,55 R$99,10 

23 2 CX 
Caneta esferográfica, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, escrita fina, na cor preta, 
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe. 

R$49,55 R$99,10 

24 2 CX 

Caneta esferográfica, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, ponta grossa, na cor 
azul, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas 
conectadas ao corpo por encaixe. 

R$49,55 R$99,10 

25 20 UN 
Caneta marca texto em gel, para grifar e marcar, 
ponta facetada, na cor amarela fluorescente. 

R$7,05 R$140,93 

26 10 UN 
Caneta marca texto em gel, para grifar e marcar, 
ponta facetada, na cor rosa fluorescente. 

R$7,05 R$70,47 

27 10 UN 
Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, 
tipo espátula, comprimento aproximado 
145X17mm. 

R$2,07 R$20,67 

28 10 UN 
Fita autoadesiva fina, transparente, alta 
resistência ao atalhamento, largura 1,2cm com 3 
metros. 

R$10,06 R$100,63 

29 40 UN 
Fita autoadesiva larga, transparente, alta 
resistência ao atalhamento, largura 4,5cm com 
45 metros. 

R$4,05 R$161,87 

30 10 UN 
Fita, crepe, larga medindo 4,8cm com 50 metros, 
composição: cola aquosa (atóxica) e papel 
crepado. 

R$10,21 R$102,13 

31 3 CX 
Papel Opaline folha A4, branco, com 50 folhas, 
180gr 

R$20,11 R$60,34 

32 15 UN 
Lapiseira, de grafite nº 0,7 mm - Formato 
Ergonômico Ponteira Retrátil: Proteção Contra 
Quebra Do Grafite. 

R$7,18 R$107,70 

33 4 UN 
Prancheta em acrílico para anotações, tamanho 
mínimo ofício, com pegador de papéis. 

R$18,38 R$73,52 
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34 2 UN 
Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de 
borracha, em embalagem de aproximadamente 
42 ml. 

R$5,10 R$10,19 

35 4 UN 
Tinta na cor azul, para almofada de carimbo de 
borracha, em embalagem de aproximadamente 
42 ml. 

R$5,10 R$20,39 

36 5 UN 
Fita adesiva dupla face com espuma, fixação 
forte 25mm x 2m  

R$19,02 R$95,08 

37 20 UN Pasta em L transparente R$1,10 R$22,00 

38 10 UN 
Cola líquida, branca, não-tóxica, de 40g, lavável, 
secagem rápida. 

R$1,53 R$15,33 

39 10 BL 
Bloco de papel para flip chart folhas brancas 
gramatura 56 g/m dimensões 640mm x 880mm 
com 02 furos, sem pauta contendo 50 folhas 

R$46,33 R$463,33 

40 10 UN 
Grampeador de papeis, com apoio ergonômico 
emborrachado grampeia até 25 folhas com 
grampo 26/6 e até 40 folhas com grampo 24/8 

R$39,96 R$399,63 

41 10 UN Caderno espiral 96 folhas/ grande, Capa dura. R$7,07 R$70,67 

42 10  UN  
 Organizador de gavetas com divisões, tamanho 
32x20cm 

R$12,11 R$121,10 

43 6  UND 

Caixa Organizadora Extra Grande, 
material Polipropileno corrugado, com 
pegadores, na cor azul fosco, tamanho 
aproximado 550 x 350 x 300mm. 

R$49,50 R$297,00 

44  1  CX 
Saco Plástico Ofício 240x330mm 4 furos, 0,20 
Micras Caixa com 400 Unidades 

R$111,00 R$111,00 

45 5 CX 
Grampo para grampeador, galvanizado, 
24/8 (até 50 folhas),  caixa c/ 5000 grampos,  

R$18,83 R$94,13 

46 8 CX 
Grampo para grampeador, galvanizado, 
26/6,  ( até 30 folhas) caixa c/ 5000 
grampos.  

R$8,10 R$64,77 

47 36 CX 
Papel tamanho A4 210x297mm – 75g/m² (sulfite) 
– cx c/10 resmas de 500 folhas – branco – com 
certificação FSC 

R$230,97 R$8.314,80 
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48 1 CX 
Etiqueta autoadesiva 25,4 mm X 101,6 mm para 
impressora jato de tinta, com 20 etiquetas por 
folha, caixa com 250 folhas. 

R$85,57 R$85,57 

49 4 UND 
Bandeja para correspondência, tipo tripla, em 
acrílico, com hastes fixas. 

R$69,38 R$277,53 

50 3 UND 
Livro Ata,100 folhas numeradas pautadas, capa 
dura, preto, formato 200x298mm, gramatura do 
papel 56g/m². 

R$13,67 R$41,00 

        TOTAL R$31.645,50 

 
4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1 - Fornecer os materiais dentro do prazo fixado, em conformidade com as especificações exigidas e 
constantes na Nota Técnica e a proposta de preços apresentada pela empresa.  
 
4.2 - A CONTRATADA não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou parcialmente 
o objeto contratado, sem a prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE, não a eximindo de suas 
responsabilidades e/ou obrigações, derivadas do contrato. A fusão, cisão ou incorporação, também, só 
serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito do CONTRATANTE e desde que não afetem 
a boa execução do contrato; 
4.3 - A CONTRATADA deverá arcar com eventuais despesas adicionais para refazer qualquer serviço 
prejudicado por contingências alheias ao CONTRATANTE; 
 
4.4 - Fornecer ao CONTRATANTE ou a seu preposto, toda e qualquer informação que lhe seja solicitada 
sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da execução dos serviços, cuja 
omissão na fiscalização não diminui ou substitui a responsabilidade da empresa, decorrente das 
obrigações pactuadas; 
 
4.5 - Responsabilizar-se pelo fornecimento e funcionamento dos bens objetos da licitação, atendidos os 
requisitos e observadas às normas constantes desta Nota Técnica. 
 
4.6 - Cumprir os prazos estipulados no contrato e as especificações dos materiais, objeto do contrato. 
 
4.7 - Substituir materiais entregues com vícios, defeitos e imperfeições, em até 3 (três) dias úteis, 
contados a partir da solicitação do CONTRATANTE. 
 
4.8 - Respeitar as normas e procedimentos de controle de acesso às dependências do SESCOOP/TO. 
 
4.9 - Manter os seus empregados identificados por crachá quando do fornecimento dos materiais ao 
SESCOOP/TO. 
 
4.10 - Responder por quaisquer danos causados diretamente aos materiais ou a outros bens de 
propriedade do SESCOOP/TO, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante 
sua entrega.  
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4.11 - Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, desde que praticada por seus empregados 
nas dependências do SESCOOP/TO. 
 
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
5.1 - Acompanhar, fiscalizar e conferir o objeto contratual. 
 
5.2 - Ao CONTRATANTE caberá disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos bens, 
objeto deste contrato. 
5.3 - Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada. 
 
5.4 - Informar à CONTRATADA, eventuais vícios, defeitos ou imperfeições constatadas nos materiais 
recebidos da mesma, solicitando a respectiva substituição, em até 3 (três) dias úteis.   
 
5.5 - Atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s).  
 
5.6 - Efetuar o pagamento à Empresa, desde que verificada a adequação dos materiais fornecidos com 
as especificações constantes nesta Nota Técnica. 
 
6 - DA FISCALIZAÇÃO 
 
6.1 - A responsabilidade pela fiscalização da execução do presente contrato caberá a Gerente de 
Operações, mediante o acompanhamento realizado por seu representante. 
 
8 – PRAZO DE ENTREGA e RECEBIMENTO DO MATERIAL 
 
8.1 - Os materiais deverão ser entregues conforme solicitações e de acordo com as especificações 
contidas no item 3, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a assinatura de contrato, no endereço: 
Avenida JK, Quadra 110 Norte, Lote 11, Palmas/TO. 
 
8.2 - Os cartuchos deverão ter validade mínima de 12 meses, a contar da data de recebimento e 
aceitação do produto, em embalagem original de fábrica, devidamente rotulada, contendo ainda, dados 
quanto às condições de estocagem, faixa de temperatura, umidade, exposição a raios solares, etc. 
 
8.3 - Visando prevenir danos ao parque de informática da instituição, os cartuchos deverão ser originais 
da fabricante do equipamento.  Ressalta-se que não serão aceitos cartuchos, ou fabricados por qualquer 
processo semelhante, pois, estes reduzem significativamente a vida útil dos equipamentos. 
 
8.4 - Não serão aceitos os cartuchos, que apresentarem vestígios de vazamento, quando no 
recebimento. 
 
8.5 - Os cartuchos, deverão vir lacrados, de forma a proteger o material da ação de luz, poeira e umidade. 
Os produtos cujas embalagens apresentarem violação de qualquer espécie deverão ser substituídos pelo 
fornecedor. 
 
9 - DAS PENALIDADES 
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9.1 - A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas sujeitar-lhe-á ao 
pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta escrita, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro/Comissão. 
 
9.2 - A recusa injustificada na assinatura do contrato dentro do prazo, fixado no ato convocatório, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, ficando sujeito à multa de 2% (dois por 
cento) do valor total que lhe for adjudicado, perda do direito à contratação e suspensão do direito de licitar 
e contratar com o SESCOOP por prazo não superior a dois anos. 

 
9.3 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o 
SESCOOP/TO, as penalidades administrativas aplicadas a CONTRATADA serão: 
 

a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com o SESCOOP 

por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 
9.3.1 - O atraso no prazo previsto para entrega dos produtos implicará multa correspondente a 1,0% (um 
por cento) por dia de atraso não justificado, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato 
 
9.3.1.1 - O prazo máximo para recolhimento da multa aplicada será de até 10 (dez) dias úteis a contar 
do recebimento da intimação pela Contratada. 
 
9.4 - A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o descumprimento de prazos 
e condições e a inobservância das demais disposições da presente convocação, implicarão na suspensão 
do direito de licitar e contratar com o SESCOOP e entidades a ele coligadas por prazo não superior a 2 
(dois) anos. 
9.5 - Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de 
defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação. 
 
9.6 - As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
  
9.7 - O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos e, se for o caso, cobrado 
judicialmente. 
 
10 – DO PAGAMENTO 
 
10.1 - O SESCOOP, por sua natureza jurídica de entidade para estatal, está impedido de realizar 
qualquer tipo de pagamento antecipado. 
 
10.2 - O pagamento será efetuado em uma única parcela, por meio de ordem bancária até o 10º (décimo) 
dia útil, após a entrega integral dos materiais de acordo com o contido no Anexo I, aprovação da referida 
documentação fiscal, devidamente atestada por representante autorizado pelo SESCOOP. 
 
10.3 - A Nota Fiscal/Fatura deverá especificar o número do Processo Administrativo correspondente. 
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10.4 - Constatada qualquer outra incorreção ou se, por quaisquer motivos, a CONTRATADA não puder 
ou não quiser proceder ao ajuste previsto no item anterior, o CONTRATANTE fica autorizado a glosar o 
valor excedente ou poderá solicitar nova fatura, adotando um ou outro procedimento, inclusive, quando 
se tratar do mês final do CONTRATO ou de outra incorreção na fatura. 
  
10.5 - O CONTRATANTE poderá sustar sem aviso prévio o pagamento de qualquer fatura, no todo ou 
em parte, se a CONTRATADA deixar de cumprir o disposto em qualquer das cláusulas do Contrato.  
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ANEXO II 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EPP 
 

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA¹ 
 
Informar o porte de sua empresa:  
 
[ ] MICROEMPRESA – Faturamento bruto anual de até R$ 360.000,00 e não atendimento às vedações 
previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06.  
 
[ ] PEQUENA EMPRESA - Faturamento bruto anual de até R$ 3.600.000,00 e não atendimento às 
vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06.  
 
[ ] MÉDIA E GRANDE EMPRESA - Faturamento bruto anual acima de R$ 3.600.000,00 e / ou 
atendimento às vedações constantes no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06.  
 
Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar o tramite processual da licitação, no 
sentido de antecipar informações a respeito do porte da empresa.  
Asseguro, que quando solicitado, pela contratante, faremos a comprovação dos dados aqui informados, 
sob pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro.  
Por ser a presente declaração a manifestação fiel de minha livre vontade, firmo este documento, para os 
fins de direito.  
 
 
___________________________________________ 
Razão Social 
Representante(s) legal(is) com carimbo da Licitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________  
1 OBSERVAÇÃO: Deverá ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador credenciado, 
desde que tenha poderes outorgados para tanto. Deverá ser apresentada durante o credenciamento e 
fora dos envelopes Proposta e Habilitação. 
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ANEXO III  
 

 MODELO DE PROPOSTA 
 
(P A P E L  T I M B R A D O ) 
 
AO PRESIDENTE DA CPL DO SESCOOP/TO 
 
  A Empresa __________________________________com sede na cidade de 
________________, na  (rua, avenida etc) __________________________________, n.º ____, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n.º ___________________________ , Conta Corrente: _____ Ag.: ______ Banco: 
___________,neste ato representada por  ____________________________, abaixo assinado, 
interessada na prestação do objeto do presente ato, PROPÕE ao SESCOOP/TO – SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS o fornecimento de 
materiais do objeto deste Ato Convocatório, nas seguintes condições: 
 

LOTE IT QD UM DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR 

UNITÁRIO 
 VALOR  
TOTAL 

1 

1 30 UN 

Cartucho de tinta hp officejet pro 8600 plus na cor 
preta – com fita lacre de segurança – cartucho 
original – caixa lacrada com lacre de originalidade 
da empresa 

XX,XX XX,XX 

2 20 UN 

Cartucho de tinta hp officejet pro 8600 plus na cor 
amarela – com fita lacre de segurança – cartucho 
original – caixa lacrada com lacre de originalidade 
da empresa 

XX,XX XX,XX 

3 20 UN 

Cartucho de tinta hp officejet pro 8600 plus na cor 
magenta – com fita lacre de segurança – cartucho 
original – caixa lacrada com lacre de originalidade 
da empresa 

XX,XX XX,XX 

4 20 UN 

Cartucho de tinta hp officejet pro 8600 plus na cor 
azul – com fita lacre de segurança – cartucho 
original – caixa lacrada com lacre de originalidade 
da empresa 

XX,XX XX,XX 

5 6 UN 
Mouse, óptico,com scroll macio 800 DPI, 
conexão USB 

XX,XX XX,XX 

6 6 UN 
Teclado preto, slim, teclas macias e silenciosas, 
conexão USB 

XX,XX XX,XX 

7 8 UN 
Aparelho telefônico sem fio com identificador de 
chamadas 

XX,XX XX,XX 

8 30 UN Pilhas Alcalinas AA com proteçao anti vazamento XX,XX XX,XX 

9 30 UN 
Pilhas Alcalinas AAA com proteçao anti 
vazamento 

XX,XX XX,XX 
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10 5 UN Hub USB 3.0 com 4 Portas XX,XX XX,XX 

VALOR TOTAL: R$ XX,XX (POR EXTENSO) 
 

LOTE IT QD UM DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR 

UNITÁRIO 
 VALOR  
TOTAL 

2 

11 20 UN 
Pincel atômico de cor azul, escrita permanente 
ponteira média.  

XX,XX XX,XX 

12 20 UN 
Pincel atômico de cor preta, escrita 
permanente ponteira média.  

XX,XX XX,XX 

13 20 UN 
Pincel atômico de cor verde, escrita permanente 
ponteira média.  

XX,XX XX,XX 

14 20 UN 
Pincel atômico de cor vermelha, escrita 
permanente ponteira média.  

XX,XX XX,XX 

15 10 UN 
Apontador de plástico para lápis, lâmina de aço 
temperado, formato retangular, circular 

XX,XX XX,XX 

16 3 PC 
Atilho super amarelo, contendo 50g, (liga de 
dinheiro). 

XX,XX XX,XX 

17 10 UN 
Bloco de recados auto-adesivos removíveis, 
mínimo 100 folhas cada pacote, medidas 
mínimas 76x102mm, contendo 01 bloco. 

XX,XX XX,XX 

18 15 UN 
Borracha de vinil, com cinta plástica, para lápis 
grafite, medindo aproximadamente 42 x 21 x 
11mm. 

XX,XX XX,XX 

19 30 UN 
Borracha para apagar lápis grafite, medindo 
aproximadamente 42 x 21 x 11mm. 

XX,XX XX,XX 

20 1 CX Grafite nº 0,7mm contendo 14 tubos de 24 pontas XX,XX XX,XX 

21 10 UN Caneta corretivo, a base de solvente, com 7ml XX,XX XX,XX 

22 2 CX 

Caneta esferográfica, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, escrita fina, na cor azul, 
ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas 
conectadas ao corpo por encaixe. 

XX,XX XX,XX 

23 2 CX 
Caneta esferográfica, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, escrita fina, na cor preta, 
carga e tampas conectadas ao corpo por encaixe. 

XX,XX XX,XX 
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24 2 CX 

Caneta esferográfica, corpo único em acrílico 
transparente sextavado, ponta grossa, na cor 
azul, ponta com esfera de tungstênio, tampa anti-
asfixiante na cor da tinta, carga e tampas 
conectadas ao corpo por encaixe. 

XX,XX XX,XX 

25 20 UN 
Caneta marca texto em gel, para grifar e marcar, 
ponta facetada, na cor amarela fluorescente. 

XX,XX XX,XX 

26 10 UN 
Caneta marca texto em gel, para grifar e marcar, 
ponta facetada, na cor rosa fluorescente. 

XX,XX XX,XX 

27 10 UN 
Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, 
tipo espátula, comprimento aproximado 
145X17mm. 

XX,XX XX,XX 

28 10 UN 
Fita autoadesiva fina, transparente, alta 
resistência ao atalhamento, largura 1,2cm com 3 
metros. 

XX,XX XX,XX 

29 40 UN 
Fita autoadesiva larga, transparente, alta 
resistência ao atalhamento, largura 4,5cm com 
45 metros. 

XX,XX XX,XX 

30 10 UN 
Fita, crepe, larga medindo 4,8cm com 50 metros, 
composição: cola aquosa (atóxica) e papel 
crepado. 

XX,XX XX,XX 

31 3 CX 
Papel Opaline folha A4, branco, com 50 folhas, 
180gr 

XX,XX XX,XX 

32 15 UN 
Lapiseira, de grafite nº 0,7 mm - Formato 
Ergonômico Ponteira Retrátil: Proteção Contra 
Quebra Do Grafite. 

XX,XX XX,XX 

33 4 UN 
Prancheta em acrílico para anotações, tamanho 
mínimo ofício, com pegador de papéis. 

XX,XX XX,XX 

34 2 UN 
Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de 
borracha, em embalagem de aproximadamente 
42 ml. 

XX,XX XX,XX 

35 4 UN 
Tinta na cor azul, para almofada de carimbo de 
borracha, em embalagem de aproximadamente 
42 ml. 

XX,XX XX,XX 

36 5 UN 
Fita adesiva dupla face com espuma, fixação 
forte 25mm x 2m  

XX,XX XX,XX 

37 20 UN Pasta em L transparente XX,XX XX,XX 
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38 10 UN 
Cola líquida, branca, não-tóxica, de 40g, lavável, 
secagem rápida. 

XX,XX XX,XX 

39 10 BL 
Bloco de papel para flip chart folhas brancas 
gramatura 56 g/m dimensões 640mm x 880mm 
com 02 furos, sem pauta contendo 50 folhas 

XX,XX XX,XX 

40 10 UN 
Grampeador de papeis, com apoio ergonômico 
emborrachado grampeia até 25 folhas com 
grampo 26/6 e até 40 folhas com grampo 24/8 

XX,XX XX,XX 

41 10 UN Caderno espiral 96 folhas/ grande, Capa dura. XX,XX XX,XX 

42 10  UN  
 Organizador de gavetas com divisões, tamanho 
32x20cm 

XX,XX XX,XX 

43 6  UND 

Caixa Organizadora Extra Grande, 
material Polipropileno corrugado, com 
pegadores, na cor azul fosco, tamanho 
aproximado 550 x 350 x 300mm. 

XX,XX XX,XX 

44  1  CX 
Saco Plástico Ofício 240x330mm 4 furos, 0,20 
Micras Caixa com 400 Unidades 

XX,XX XX,XX 

45 5 CX 
Grampo para grampeador, galvanizado, 
24/8 (até 50 folhas),  caixa c/ 5000 grampos,  

XX,XX XX,XX 

46 8 CX 
Grampo para grampeador, galvanizado, 
26/6,  ( até 30 folhas) caixa c/ 5000 
grampos.  

XX,XX XX,XX 

47 36 CX 
Papel tamanho A4 210x297mm – 75g/m² (sulfite) 
– cx c/10 resmas de 500 folhas – branco – com 
certificação FSC 

XX,XX XX,XX 

48 1 CX 
Etiqueta autoadesiva 25,4 mm X 101,6 mm para 
impressora jato de tinta, com 20 etiquetas por 
folha, caixa com 250 folhas. 

XX,XX XX,XX 

49 4 UND 
Bandeja para correspondência, tipo tripla, em 
acrílico, com hastes fixas. 

XX,XX XX,XX 

50 3 UND 
Livro Ata,100 folhas numeradas pautadas, capa 
dura, preto, formato 200x298mm, gramatura do 
papel 56g/m². 

XX,XX XX,XX 

VALOR TOTAL: R$ XX,XX (POR EXTENSO) 
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OBSERVAÇÕES: 
a) DECLARAMOS QUE: A validade da proposta é de 30 (trinta) dias contados a partir da data da efetiva 

abertura das propostas. 
 
b)  DECLARAMOS QUE: Nos valores constantes desta proposta estão incluídas todas as despesas com 

transporte, entrega, encargos sociais, seguros, taxas, tributos e contribuições de qualquer natureza ou 
espécie, salários, despesas com reposição de funcionários em razão de qualquer tipo de licença 
(maternidade, doença ou outra) e quaisquer outras despesas ou encargos necessários à perfeita 
execução do objeto da licitação, sem qualquer custo adicional, bem como quaisquer parcelas de outra 
natureza, diretas ou indiretas, pertinentes à formação do preço dos serviços, não nos cabendo o direito 
de pleitear qualquer majoração do preço, sob a alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, em face 
das variações quantitativas/qualitativas ocorridas na execução dos serviços, bem como de eventual 
perda de decisão judicial pela qual esta empresa tenha-se isentado de pagamento de qualquer tributo 
ou encargo trabalhista.  

c) DECLARAMOS QUE: Todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e 
patentes, segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, suas 
consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade da licitante que deverá responder por eles e 
defender o SESCOOP/TO em juízo ou fora dele, contra reclamações relacionadas com o assunto. 

d) DECLARAMOS QUE: Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob 
quaisquer outras denominações. 

 
Palmas/TO,  ..........de..................de 2018. 

 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa Licitante / Nome Legível 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO IV  
 

DECLARAÇÕES  
 
1. Declaramos que esta empresa/entidade não tem empregado, dirigente, gerente, conselheiro, 
responsável técnico empregado e acionista ou associado com direito a voto, em seu quadro funcional ou 
social, que seja: a) funcionário, dirigente ou membro da Administração do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Tocantins (SESCOOP/TO); b) cônjuge ou parente até 
segundo grau de empregados, dirigentes ou Conselheiros do SESCOOP/TO; c) membro titular ou 
suplente da Comissão Permanente de Licitação do SESCOOP/TO;  
 
2. Declaramos que esta empresa não possui em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos 
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 
(dezesseis) anos efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos.  
 
3. Declaramos, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação 
no processo licitatório Pregão Presencial para Registro de Preço 04/2018 do SESCOOP/TO, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
Palmas-TO, ____de _____________ de 2018. 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Nome: -[Representante Legal] 
RG nº [do signatário] 
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ANEXO V  
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº. 04/2018 
 

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E 
INFORMÁTICA 

 
Aos .... dias do mês de ...... de 2018, presente de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DO TOCANTINS – SESCOOP/TO, com sede à Avenida JK, 
Quadra 110 Norte, Lote 11, CEP: 77.006-130, Palmas/TO, Estado do Tocantins, inscrito no CNPJ sob o 
nº 07.330.977/0001-16, neste ato representado neste ato representado pelo Presidente, RICARDO 
BENEDITO KHOURI, portador da cédula de identidade n°, 15.993.801 SSP/SP, e do CPF n° 
057.905.488-81 e pela Superintendente MARIA JOSÉ ANDRADE LEÃO DE OLIVEIRA, portador da 
cédula de identidade n°, 297.279 2ª Via SSP/TO, e do CPF n° 518.067.626-68, doravante denominado 
SESCOOP/TO, e de outro lado, a empresa ......................., com sede ........................, nº ......., ........., em 
.........., Estado ............, inscrita no CNPJ sob o nº................../...........-......, representada por seu Sócio, 
Sr.(a) ...................., (nacionalidade), inscrito no CPF sob o nº ...................., doravante denominada 
FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇO, conforme edital de pregão 04/2018 
e as seguintes cláusulas: 
 
O edital do pregão nº 04/2018, inclusive as especificações técnicas constantes do referido processo de 
licitação, assim como os termos da proposta, integram esta ata de registro de preço, independente de 
transcrição. 
 
1. OBJETO 
 
1.1. O objeto da presente ata é o registro de preço para fornecimento de materiais de expediente e 
informática, conforme descrição constante do anexo I do edital de pregão presencial nº 04/2018 e preços 
constantes do anexo deste instrumento. 
 
1.2. O registro de preço não importa em direito subjetivo à contratação do FORNECEDOR, sendo 
facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, estando assegurada ao 
FORNECEDOR a preferência de fornecimento em igualdade de condição. 
 
1.3. Os materiais serão fornecidos na medida das necessidades do SESCOOP/TO. 
 
2. DO FORNECIMENTO DE MATERIAL  
 
2.1. O FORNECEDOR prestará o fornecimento de materiais de acordo com as condições estabelecidas 
no edital e seus anexos. 
 
2.2. A solicitação do fornecimento acontecerá por meio de pedido de fornecimento, no qual constará à 
descrição detalhada do serviço/material, a quantidade a ser entregue, local e prazo de entrega. 
 
2.2.1. A entrega deverá ser realizada mediante apresentação do documento fiscal. 
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2.3. A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, o FORNECEDOR assume o compromisso de 
atender durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados e se obriga a cumprir, na íntegra, todas 
as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive às penalidades legalmente cabíveis pelo 
descumprimento de quaisquer das cláusulas/itens. 

 
3. DO PREÇO 
 
3.1. O preço está especificado no anexo deste instrumento. 
 
3.2. Os preços propostos são considerados completos e estão inclusos todos os custos e despesas 
diretas e indiretas, tais como: salários/honorários, transporte, embalagens, máquinas em geral, 
equipamentos auxiliares, alimentação, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, impostos, taxas, 
seguros, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie quaisquer outros 
encargos necessários à execução do serviço. 
 
3.3. Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis até 12 (doze) meses após a 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
 
4. DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO 
 
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
Regulamento de Licitações e Contratos SESCOOP nº. 850 de 28 de fevereiro de 2012. 
 
4.2. O FORNECEDOR, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços 
vigentes através de solicitação formal ao SESCOOP/TO, desde que acompanhada de documentos que 
comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos fornecedores, notas fiscais de 
aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos. 
 
4.3. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença 
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à 
época. 
 
4.4. Independente da solicitação de que trata o item 4.1, o SESCOOP/TO poderá a qualquer momento 
convocar o fornecedor para reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de 
pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços 
praticados no mercado nacional. 
 
4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o SESCOOP/TO poderá: 
 
I . Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
II . Não havendo êxito nas negociações, o SESCOOP/TO procederá à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
5. DOS PAGAMENTOS 
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5.1. Os pagamentos serão realizados por meio de depósito na conta corrente de titularidade do 
FORNECEDOR, em até 10 (dez) dias úteis, contados do aceite do Analista Administrativo Financeiro, 
que ocorrerá após efetivada a entrega dos bens a competente emissão do documento fiscal. 
 
5.2. Deverão constar do corpo da nota fiscal as seguintes informações: 
 
I . Descrição detalhada dos produtos fornecidos, o seu valor unitário e total, com a dedução dos tributos 
devidos; 
 
II . Data de emissão da nota fiscal; 
 
III . Banco, número da agência e conta corrente para depósito do pagamento. 
 
5.3. As notas fiscais em desacordo com o exigido acima não serão pagas até que o FORNECEDOR 
providencie sua correção ou substituição e seja dado o aceite definitivo pelo SESCOOP/TO, não 
ocorrendo qualquer alteração no valor a ser pago. 
 
5.4. O SESCOOP/TO não efetuará o pagamento ao FORNECEDOR, por imposição legal, caso não se 
encontre dentro do prazo de validade a seguinte documentação: 
 
a) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, com finalidade de habilitação em licitação 
(www.caixa.gov.br); 
 
b) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social ou certidão unificada com base 
na Portaria Conjunta RFB/PGFN Nº 1.751/14; 
 
c) Certidão de quitação para com a Fazenda Estadual – CND; 
 
d) Certidão de quitação para com a Fazenda Municipal – CND. 
 
5.5. Quando o FORNECEDOR prestar informações bancárias incorretas que impossibilitem a realização 
do pagamento, o SESCOOP/TO descontará do valor do mesmo as despesas que venha a ter em razão 
do erro. 
 
5.6. O SESCOOP/TO não efetuará pagamentos de faturas, duplicatas ou boletos que tenham sido 
colocados em cobrança ou descontados em bancos, e não se responsabiliza pelo pagamento de parcelas 
contratuais operadas pela FORNECEDORA junto à rede bancária. 
 
6. DA VIGÊNCIA 
 
6.1. Este registro de preço tem vigência até 12 (doze) meses após assinatura da ata. 
 
6.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o SESCOOP/TO não estará obrigado 
a adquirir os itens do Anexo I exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo, por 
meio de outra modalidade ou licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização 
de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurado aos beneficiários do registro, a 
preferência no fornecimento em igualdade de condições. 
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7. DAS PENALIDADES 
 
7.1. Havendo inadimplência no cumprimento das condições estabelecidas do edital, nesta ata de registro 
de preço e no pedido de fornecimento, ao FORNECEDOR sujeitar-se-á às seguintes penalidades: 
 
I . Advertência; 
 
II . Multa de 20% sobre o valor do pedido descumprido; 
 
III . Suspensão do direito de licitar com o Sescoop, por prazo não superior a dois anos. 
 
7.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pedido de fornecimento feito pelo SESCOOP/TO, o 
FORNECEDOR será responsabilizado civilmente pelo inadimplemento da obrigação, sujeita a ação que 
vise indenização por perdas e danos, sem prejuízo das demais disposições das cláusulas 7 e 8 deste 
termo. 
 
7.3. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de sua 
defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 
 
7.4. A multa deverá ser depositada na conta corrente do SESCOOP/TO, no prazo de 07 (sete) dias 
corridos, contados da data de sua comunicação, ou ainda, descontada dos pagamentos devidos. 
 
7.5. Aplicam-se ao presente ajuste, inclusive solução dos casos omissos, as disposições do Regulamento 
de Licitações e Contratos SESCOOP nº. 850 de 28 de fevereiro de 2012. 
 
8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO 
 
8.1. O FORNECEDOR deixará de ter o seu preço registrado quando: 
 
a) Descumprir as condições do edital, ata de registro de preço ou pedido de fornecimento; 
 
b) Não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado; 
c) Quando, justificadamente, não for mais do interesse do SESCOOP/TO. 
 
9. DO FORO 
 
a) Fica eleito o foro de Palmas/TO, para dirimir eventuais controvérsias oriundas da presente ata de 
registro de preço. 

Palmas, ...... de ................ de 2018. 
 

Selma dos Reis Silva 
Pregoeira 

 
 
 

Nome 
Sócio - Administrador

 


