INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2016

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DIDÁTICO E TÉCNICO DO CURSO DE ELETRICISTA DO
IDT (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

Pregão Eletrônico nº 13/2016
Processo nº 4209/16
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT, com sede na Avenida da Universidade nº
2596, Fortaleza-CE, por intermédio da Comissão de Licitação, torna público que no dia e hora
abaixo determinado, será realizada licitação para REGISTRO DE PREÇOS na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE que será regido
pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
Lei Estadual Nº 15.356, de 04 de junho de 2013; Decreto Estadual Nº 28.089 de 10 de janeiro
de 2006 com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e respectivas
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital.
1. INTRODUÇÃO
1.1. O presente Edital e seus anexos, contendo todos os documentos, dados e informações
necessárias à elaboração da proposta poderão ser obtidos no endereço eletrônico
www.licitacoes-e.com.br, onde se encontra o link para o Sistema de Pregão Eletrônico, no qual
ocorrerá a sessão pública, realizada por meio da Internet.
1.1.1. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do
objeto deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço eletrônico
comissao_licitacao@idt.org.br
1.2. As regras e condições do presente Pregão Eletrônico estão devidamente explicitadas neste
Edital e seus anexos.
1.3. O Pregão a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado, por razões de interesse
público, ou anulado, sem que caiba aos licitantes qualquer direito à indenização de acordo com
o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
1.4. Endereço para entrega de Documentação
 Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT, Av. Da Universidade, nº 2596, Bairro
Benfica, Fortaleza – Ceará, CEP. 60.020- 180.
 Horário de Funcionamento: de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas.
 Conter no anverso do envelope o nome do pregoeiro, número do pregão e o nome do
órgão.
1.5. Definições. Para fins desta licitação, consideram-se:
 IDT: Instituto de Desenvolvimento do Trabalho.
 CPL: Comissão Permanente de Licitação.
 Proponente ou Licitante: a empresa que apresentar proposta nesta licitação, previamente
credenciada perante o provedor do sistema eletrônico.
2. DO OBJETO
2.1. Registro de Preços para aquisição de material didático e técnico para o curso de Eletricista,
visando atender as necessidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT,
conforme especificações constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
3. DA ABERTURA
3.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET,
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação – em todas as suas fases, dirigida
pelo pregoeiro designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo
deste Edital.
2

3.2. INÍCIO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 26 de agosto de 2016
3.3. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08 de setembro de 2016 às 09:00 horas
3.4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08 de setembro de 2016 às 09:15
horas
3.5. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será
observado o horário de Brasília/DF.
3.6. O certame será realizado por meio do sistema do Banco do Brasil, no endereço eletrônico:
www.licitacoes-e.com.br
3.7. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta
e oito horas) a contar da respectiva data, com divulgação no site do IDT.
4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão pelas fontes de recursos das
dotações orçamentárias do IDT, a ser informada quando da lavratura do instrumento
contratual.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar devidamente credenciados junto
ao sistema do Banco do Brasil S.A, na página Eletrônica www.licitacoes-e.com.br.
5.2. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno
porte e as cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, como critério de desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei
Complementar n° 123/2006, em seu Capítulo V – DO ACESSO AOS MERCADOS / Das
Aquisições Públicas.
5.2.1. Tratando-se de microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, deverão
declarar no Sistema do Banco do Brasil o exercício da preferência prevista na Lei
Complementar n° 123/2006.
5.3. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
5.4. É vedada a participação de pessoa física e de pessoa jurídica nos seguintes casos:
5.4.1. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição.
5.4.2. Que tenham em comum um ou mais sócios cotistas e/ou prepostos com procuração.
5.4.3. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata,
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação.
5.4.4. Suspensas temporariamente ou Impedidas de licitar e contratar com o Instituto de
Desenvolvimento do Trabalho – IDT e/ou Administração Pública.
5.4.5. Declaradas inidôneas pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT e/ou
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta condição.
5.4.6. Empresas cujos dirigentes, gerentes ou sócios sejam empregados do IDT.
5.4.7. Empresa com sócio cotista que tenha parentesco até o 3º grau (consangüinidade e/ou
afinidade) com algum membro da comissão de licitação e demais colaboradores direta ou
indiretamente envolvidos no processo licitatório.
5.4.8. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
6.6.1. Para o credenciamento, será necessário o comparecimento do representante legal da
sociedade licitante a estabelecimento indicado pelo provedor do sistema, portando cópia do
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contrato social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios, do Termo de Adesão ao
Regulamento (de utilização do sistema), do Termo de Nomeação de Representante, que
habilitará a pessoa física indicada a realizar negócios em nome da pessoa jurídica credenciada.
6.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao órgão promotor da licitação a responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.
6.3. A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.
6.4. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implica na presunção de sua
capacidade técnica para realização das operações inerentes ao Pregão Eletrônico.
7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA
7.1. As propostas comerciais serão recebidas exclusivamente por meio da Internet, no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br, “Acesso Identificado”, por meio da digitação da senha
pessoal e intransferível do representante, observando datas, prazos, horários e demais condições
estabelecidas pelo instrumento convocatório.
7.2. O encaminhamento da proposta por meio eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação deste Edital. O fornecedor será responsável por todas
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes
e verdadeiras suas propostas e lances, vedada a identificação do proponente.
7.3. Para simples acompanhamento da licitação, o interessado poderá acessar na internet o
endereço www.licitacoes-e.com.br, onde se encontra o link para o Sistema de Pregão
Eletrônico.
7.4. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, até o término
do prazo para recebimento, que se inicia com a divulgação da integra do Edital no site do
Sistema do Banco do Brasil, até o dia e hora previstos no item 3.2.1. deste edital.
7.5. O campo “Informações Adicionais” poderá ser utilizado a critério do licitante.
7.6. Ao final da disputa, a licitante que tiver ofertado o menor preço por lote, deverá enviar ao
IDT, juntamente com os documentos de habilitação, a proposta comercial escrita em papel
timbrado da proponente, contendo obrigatoriamente, as seguintes informações:
7.6.1. Descrição clara do(s) objeto(s) a ser (em) fornecido(s), obedecendo ao modelo
padronizado no ANEXO II.
7.6.2. Valor unitário de cada item e valor total.
7.6.3. Valor total da proposta por extenso.
7.6.4. Validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua
emissão.
7.6.5. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item/lote inferior ao
determinado no edital.
7.6.6. Na cotação de preço unitário, será admitido o fracionamento do centavo somente no caso
da determinação da expressão monetária de valores que necessitem da avaliação de grandezas
inferiores ao centavo, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos cálculos.
7.6.7. Após a apresentação da proposta não caberá desistência.
7.6.8. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro argumento não previsto em lei.
7.7. A proposta deverá considerar:
7.7.1. Que as quantidades mencionadas nos Anexos são estimadas;
7.7.2. Que o fornecimento obedecerá a conveniência e a necessidade do IDT, sem valor
mínimo para faturamento e entrega;
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7.7.3. Que a vigência dos contratos que advirão da Ata de Registro de Preços poderão ser de
12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação ou antecipação, conforme for o caso e
desde que pesquisa de mercado demonstre que os preços se mantêm vantajosos, conforme
Termo de Referência, ANEXO I.
7.7.4. Que a proposta apresentada e os lances formulados devem incluir todas as despesas
necessárias para a perfeita execução do objeto licitado, considerando além do lucro, todos os
custos e as despesas incidentes, como por exemplo: IPI, ICMS, taxas, fretes, transporte,
seguros, tributos de qualquer natureza, contribuições e qualquer outra incidência fiscal e/ou
tributária.
7.7.5. Que na proposta comercial deverá constar expressamente a razão social, o número do
CNPJ, da CEI, Registro de ISS, endereço, número da conta corrente, agência bancária,
identificação do respectivo banco, número de telefone/fax, endereço e endereço eletrônico,
conforme ANEXO II.
7.8. Os preços dos produtos serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda
corrente nacional e apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária.
7.9. O preço global da proposta comercial escrita deverá ser o mesmo ofertado por lance
durante a disputa eletrônica, salvo se houver tratativas realizadas com o pregoeiro, para
obtenção de preço menor.
7.10. Os preços cotados e os valores faturados, em moeda corrente nacional, serão fixos,
podendo ser reajustados desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da
apresentação da proposta, mediante negociações entre as partes, tendo como limite máximo a
variação do IGP/DI – FGV.
7.11. Pela elaboração da proposta o proponente não terá direito a auferir qualquer vantagem,
remuneração ou indenização.
7.12. A critério da Comissão de Licitação poderão ser relevados erros ou omissões formais
e/ou materiais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas.
7.13. Não se admitirá proposta que apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, ainda que não se tenha estabelecido limite mínimo.
7.14. Conforme disposto no inciso I do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, deverá ser
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
7.15. Não havendo vencedor para a cota reservada, o Lote será relançado.
8. DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA ACEITABILIDADE
8.1. A partir do horário previsto no item 3 (três) deste Edital terá início a sessão pública do
pregão eletrônico, sendo conduzido pelo pregoeiro que cuidará do seu processamento e
julgamento, podendo os licitantes a partir de então, encaminhar lances, utilizando-se
exclusivamente do sistema eletrônico do Banco do Brasil.
8.1.1. Abertas as propostas, o pregoeiro fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade
das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, será fundamentada e registrada no sistema.
8.2. Caberá 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.
9. DA ETAPA DE LANCES
9.1. O pregoeiro dará início à etapa competitiva no horário previsto no subitem 3.4, quando,
então, os licitantes devidamente conectados ao sistema, poderão encaminhar lances.
9.1.1. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento,
horário de registro e valor.
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9.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
9.1.3. Só serão aceitos os lances dos licitantes cujos valores forem inferiores ao último
registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
9.2. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance, vedada a identificação do detentor do lance.
9.3. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
9.3.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão
eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes,
por meio de mensagem eletrônica no chat de mensagens www.licitacoes-e.com.br, divulgando
data e hora para a reabertura da sessão.
9.4. A etapa normal de lances da sessão pública será encerrada por iniciativa do pregoeiro,
mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos
licitantes. A partir de então transcorrerá período randômico de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual estará automaticamente
encerrada a recepção de lances.
9.5. O pregoeiro que detectar, na fase de lances, propostas que apresente preço global ou por
lote ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,
ainda que não se tenha estabelecido limite mínimo, poderá descartar os lances quais sejam e, a
seu critério, poderá abrir procedimento administrativo para apuração de ato ilícito.
9.6. O pregoeiro ao observar, na fase de lances, que algum licitante realize atos
intencionais e temerários, que possam resultar em fracasso ou à frustração do presente
certame licitatório, ao dar lances de propostas que apresentem preço global ou por lote que
frustrem a competitividade, ou seja, incompatíveis com os preços de mercado, ainda que não se
tenha estabelecido limite mínimo, bem como, algum licitante, ou um grupo de licitantes,
realize(m) atos, com fins de manipular resultado, a exemplo de combinação de preços e
outros similares, poderá aplicar ao(s) licitante(s) responsável(eis) sanções e penalidades
previstas no Capítulo IV - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA
JUDICIAL, da Lei Federal nº 8.666/93.
9.7. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao
proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor,
e bem assim, decidir sobre sua aceitação.
9.8. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da
etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da
aceitação do lance de menor valor.
9.9. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro determinará ao proponente, que
tenha apresentado o lance de menor preço que, no prazo de 2 (dois) dias úteis, deverá
entregar, na Comissão de Licitações, no endereço Av. da Universidade, 2596, Benfica
Fortaleza/CE, CEP 60.020-180, a proposta comercial, endereçada ao pregoeiro, juntamente
com a documentação de habilitação constantes do item 12 deste Edital.
9.10. A proposta deverá ser apresentada preferencialmente em 2(duas) vias, sendo uma original,
com os preços ajustados ao menor lance, nos termos do ANEXO II – Modelo de Proposta
Comercial deste Edital, com todas as folhas rubricadas e numeradas, devendo a última folha vir
assinada obrigatoriamente pelo representante legal do licitante citado na documentação de
habilitação, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as
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especificações técnicas, quantitativos, marca, modelo, referência, procedência e demais
informações relativas ao material ofertado.
9.10.1. O não cumprimento da entrega da documentação, dentro dos prazos acima
estabelecidos acarretará na desclassificação/inabilitação, sendo convocado o licitante
subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
10. AVALIAÇÃO TÉCNICA
10.1. A Comissão de Licitação encaminhará a proposta da empresa declarada vencedora aos
técnicos do IDT para confirmação do atendimento das especificações solicitadas no Edital.
10.1.1. A Comissão de Licitação, caso julgue necessário, tem a prerrogativa de fazer visita às
instalações próprias ou contratadas da empresa que apresentar menor preço, sendo
acompanhada pelos técnicos do IDT, para confirmação do atendimento das especificações
solicitadas no Edital e seus anexos.
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de “menor preço do lote”.
11.2. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentual estabelecido no art. 44, § 2º,
da Lei Complementar nº 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro, será convocado na
ordem de classificação, no “chat de mensagem”, para ofertar novo lance inferior ao melhor
lance registrado no lote, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizar-se do direito de
preferência.
11.3. A Comissão de Licitação, antes de declarar o vencedor, promoverá a verificação da
documentação relativa à habilitação do licitante que, na ordenação feita pelo pregoeiro,
apresentou o menor preço.
11.4. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante autora da
proposta ou lance de menor valor será habilitada e declarada vencedora do certame.
11.5. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada,
ou na hipótese de descumprimento de qualquer outra exigência estabelecida no instrumento
convocatório, caberá à Comissão de Licitação autorizar o pregoeiro a examinar a oferta
subseqüente de menor preço, negociar com o seu autor, decidir sobre a sua aceitabilidade e, em
caso positivo, verificar as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de
uma oferta aceitável cuja autora atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarada
vencedora.
11.6. Declarado o licitante vencedor pela Comissão de Licitação, o pregoeiro consignará esta
decisão e os eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico,
a todos os licitantes.
11.7. Quando houver lotes com mais de um item, obrigatoriamente todos os itens do lote
deverão ser cotados na proposta.
11.8. Serão desclassificadas as propostas comerciais:
11.8.1. Em condições ilegais, omissões, ou conflitos com as exigências deste edital.
11.8.2. Com preços superiores aos praticados no mercado, ou comprovadamente inexequíveis.
11.9. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
12. DA HABILITAÇÃO
12.1. O licitante do lance de menor valor válido deverá protocolar a documentação original ou
em cópia autenticada, prevista nos itens 12.2 a 12.6, e no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis,
contados do encerramento da etapa de lances da sessão pública, no endereço constante no
subitem 1.4 do Edital em atenção à Comissão Permanente de Licitação do IDT, sob pena de
desclassificação.
12.1.1. O licitante com sede fora do município de Fortaleza/Ceará deverá apresentar os
documentos acima referidos, dentro do prazo fixado no item 12.1, usando SEDEX ou outro
meio de eficiência e rapidez similares, sob pena de desclassificação.
12.1.2. Os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópias autenticadas.
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As publicações feitas em órgão de imprensa oficial (com a devida identificação e data), inclusive
aqueles emitidos pela Internet poderão ser entregues em cópias simples.
12.1.3. As Declaração(ões) e/ou Atestado(s), que certifiquem fornecimento, emitida(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito privado devem estar escritas em papel timbrado e ter firmas
reconhecidas de quem as emitiu.
12.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
12.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
12.2.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, as atas de eleição de seus
diretores, regularmente registrado;
12.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ata de
eleição da diretoria em exercício;
12.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
12.2.5. Documento Oficial de Identificação e CPF do Representante da Empresa.
12.2.6. Em caso de Administração da pessoa Jurídica seja feita por procuração, a mesma deverá
ser reconhecida firma e deverá ser acompanhada da documentação elencada na letra “e”, do
item 12.1, tanto do outorgante como do outorgado.
12.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
12.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
12.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com
o objeto contratual;
12.3.3. Prova de Regularidade Fiscal concernente aos tributos federais e à Dívida Ativa da
União, por meio de “Certidão Conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
SRFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN”, dentro do prazo de validade;
12.3.4. Prova de situação regular para com a Fazenda Estadual da sede do licitante, que deverá
ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
12.3.5. Prova de situação regular para com a Fazenda Municipal da Sede do Licitante, que
deverá ser feita por meio de Certidão Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal;
12.3.6. Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
(art. 27, alínea “a”, Lei nº 8.036, de 11/05/90), através da apresentação do CRC - Certificado da
Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal;
12.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e considerando o
disposto no art. 3º da Lei n.º 12.440, de 7 de julho de 2011.
12.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
12.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo
Distribuidor Judicial, Justiça Ordinária, da sede do licitante com prazo de validade expresso na
própria certidão.
12.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
12.5.1 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em
características com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
12.6. OUTRAS COMPROVAÇÕES
12.6.1. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro funcional nenhum trabalhador
menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer

8

trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7.º, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o constante no ANEXO III.
12.6.2. Proposta comercial, conforme o constante no ANEXO II.
12.7. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
12.7.1. Os documentos deverão estar válidos na data de entrega.
12.7.2. As certidões fiscais positivas, com efeito de negativa, serão aceitas.
12.7.3. Certidões de Dívidas/Falência e Certificados de Regularidade que não tenham prazo de
validade constantes em seus textos serão consideradas válidas no presente certame licitatório
por 30 (trinta) dias contados de sua expedição.
12.7.4. Não serão aceitos Declaração(ões) e/ou Atestado(s), que certifiquem fornecimento, de
empresas participantes do presente certame licitatório que sejam emitidos por outra empresa,
também, participante do mesmo Certame Licitatório, ou seja, reciprocidade de
Declaração(ões) e/ou Atestado(s).
12.7.5. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal da microempresa, da empresa de
pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº
11.488/2007, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período,
conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.
12.7.5.1. A não comprovação da regularidade fiscal, até o final do prazo estabelecido, implicará
na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao pregoeiro
convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação.
12.7.6. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
poderão ser saneadas, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos ou,
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
12.7.7. A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
12.7.8. O IDT não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no
momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.
12.7.9. Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante autora da
proposta ou lance de menor valor será habilitada e declarada vencedora do certame.
12.7.10. A Comissão de Licitação se reserva o direito de devolver à proponente, quaisquer
documentos não solicitados, independente de encadernação ou numeração de páginas.
13. DA IMPUGNAÇÃO E DOS ESCLARECIMENTOS AO EDITAL
13.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço comissao_licitacao@idt.org.br, informando o
número deste pregão e o órgão interessado.
13.2. Até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão, mediante petição por escrito,
protocolada no IDT, no endereço: Avenida da Universidade, nº 2596, Bairro Benfica - CEP
60.020-180, Fortaleza–CE.
13.2.1. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas
por representante não habilitado legalmente.
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13.2.2. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pela área interessada, quando for o caso, decidir sobre a
petição de impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
13.2.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas.
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Após declarado o vencedor, no prazo de até 4h úteis e em campo próprio do sistema,
qualquer licitante poderá manifestar de forma motivada a intenção de interpor recurso, quando
lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar o recurso com suas razões, ficando os
demais licitantes, desde logo, convidados a apresentar contra-razões em igual prazo, que
começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
14.1.1. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não
habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo
proponente.
14.1.2. As razões e contra-razões de recurso deverão ser enviadas para: Comissão Permanente
de Licitação, no endereço constante no subitem 1.4., nos prazos acima definidos.
14.1.3. O licitante com sede fora do município de Fortaleza/Ceará deverá encaminhar as razões
ou contra-razões, dentro do prazo fixado no item 14.1, via SEDEX ou outro meio de eficiência
e rapidez similares, sob pena de decair o direito ao recurso.
14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor.
14.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.4. Os recursos serão dirigidos ao Presidente da CPL. Reconsiderando ou não sua decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o Pregoeiro o recurso à autoridade superior, que
ratificará ou não, de forma fundamentada.
14.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento aos licitantes,
no endereço eletrônico constante no subitem 3.6. deste edital.
14.6. Os casos omissos ao presente Pregão Eletrônico serão solucionados pela CPL e as
questões relativas ao sistema, diretamente com o Banco do Brasil.
14.7. É facultado ao IDT, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
15. DA AMOSTRA.
15.01. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente
amostra(s) de todos ou parte dos produtos a serem fornecidos para a verificação da
compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação do
produto.
15.02. Para que seja procedida à análise da conformidade, as amostras deverão ser entregues no
prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da solicitação, endereçado a Comissão Permanente de
Licitação.
15.03. As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas e desmontadas pelo IDT.
Elas serão devolvidas ao licitante no estado em que se encontrarem após avaliação técnica. A
não retirada da amostra, será presumida como renúncia da licitante ao objeto, que poderá ser
doado ou descartado pelo IDT, sem gerar ao licitante direito a indenização.
15.03.01. O prazo de retirada da amostra pelo licitante é de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da homologação do pregão no sistema do Banco do Brasil.
15.04. Não será aceita a proposta do licitante que não enviar amostra ou que não apresentá-la
no prazo estabelecido para a verificação do atendimento às especificações técnicas do objeto.
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Se a amostra apresentada for inferior em qualidade ao produto solicitado, o demandante poderá
solicitar a substituição do item em desacordo. Será desclassificado o licitante que tenha amostra
rejeitada.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÂO
16.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso
contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.
16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao vencedor.
16.3. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes.
17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. Será registrado o preço unitário ofertado pela empresa declarada vencedora, no prazo e
condições propostos, viabilizando a aquisição futura na medida das necessidades.
17.2. No decorrer da lavratura da Ata de Registro de Preços, ao preço do primeiro colocado,
poderão ser registrados, se for o caso, mais 02 (dois) fornecedores, devidamente habilitados,
registrando-se até o terceiro classificado, respeitada a ordem de classificação das propostas.
17.3. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
17.4. As quantidades são estimadas, não havendo obrigatoriedade por parte do IDT, em
demandar a sua aquisição total, sendo que somente serão pagos os produtos efetivamente
fornecidos.
17.5. O IDT poderá instaurar licitações específicas para a aquisição de produtos similares ao
objeto, obedecida à legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao
detentor do registro, em igualdade de condições.
17.5.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando, depois de realizada a licitação específica, for constatado que o
preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata
em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
17.6. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao IDT
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. O detentor de preços registrados
que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços recusando-se a fornecer o objeto
licitado aos participantes do SRP (Sistema de Registro de Preços), não aceitando reduzir os
preços registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado, ou nos casos em que
for declarado inidôneo ou impedido para licitar e contratar com o IDT, e ainda, por razões de
interesse público, devidamente fundamentado, terá o seu registro cancelado, sendo chamados
os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação.
17.6.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornasse superior ao
preço praticado no mercado o IDT deverá:
a) convocar os fornecedores visando à negociação para redução dos preços e sua adequação ao
praticado no mercado;
b) frustrada a negociação, os fornecedores serão liberados do compromisso assumido;
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
17.6.2. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e os
fornecedores, mediante requerimento devidamente comprovado, não puderem cumprir o
compromisso, o IDT poderá:
a) liberar os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
11

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
17.6.3. Não havendo êxito nas negociações, o IDT deverá proceder à revogação da Ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
17.7. O licitante deixará de ter o seu preço registrado quando:
a) deixar de cumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;
b) não aceitar reduzir o preço registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado;
c) quando, justificadamente, não for mais do interesse do IDT.
17.8. Após a adjudicação e homologação do resultado, a proponente vencedora será notificada
para comparecer em local designado para a formalização da Ata de Registro de Preços, na qual
deverá constar, dentre outras condições, o compromisso prestar o serviço na medida das
necessidades que lhe forem apresentadas.
17.9. Dentro de prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que tiverem seus preços
registrados ficarão obrigadas ao fornecimento dos produtos, desde que obedecidas às condições
deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços.
17.10. Caso a proponente vencedora não atenda a convocação para assinatura da Ata de
Registro de Preços, poderá ser convocada a segunda colocada na ordem de classificação, ou
proceder nova licitação.
17.11. O IDT poderá desclassificar a proponente vencedora, caso tenha conhecimento de
qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento desta licitação que venha desaboná-la técnica,
financeira ou administrativamente, não lhe cabendo direito a qualquer reclamação, indenização
ou ressarcimento.
17.12. No caso de se constatar a inveracidade de qualquer das informações e/ou documentos
fornecidos por qualquer proponente, poderá ele sofrer, a critério do IDT, isolada ou
cumulativamente:
17.12.1. Não adjudicação do pedido, sem prejuízo das penalidades previstas, se o Proponente
tiver obtido a primeira classificação e a adjudicação ainda não lhe tiver sido efetuada.
17.12.2. Cancelamento do Registro de Preços.
16.12.3. Declaração de inidoneidade com a suspensão do direito de contratação junto ao IDT.
17.13. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, na condição de
órgão Interessado, mediante consulta prévia ao órgão gestor do Registro de Preços e
concordância do fornecedor, conforme disciplina os artigos 16 e 18 do Decreto Estadual nº
28.087/2006.
17.14. Os órgãos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gestor do Registro de Preços, o qual indicará o
fornecedor e o preço a ser praticado.
17.15. As contratações decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços de que trata este
subitem não poderão exceder, por órgão Interessado, ao somatório dos quantitativos
registrados na Ata.
17.16. O fornecedor detentor de preço registrado poderá optar pela aceitação ou não do
fornecimento a Órgãos Interessados, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
18. DA CONTRATAÇÃO
18.1. O Registro de Preços 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 ou em função de necessidades não previstas ou por motivo de força
maior.
18.2. A CONTRTADA a irá responsabilizar-se, em caráter exclusivo, pela entrega dos
produtos.
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18.3. O IDT convocará a empresa declarada vencedora para assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93.
18.4. O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do § 1º do art. 57, da Lei 8.666/93.
18.5. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.
18.6. A Contratada obriga-se a:
18.6.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
18.6.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser
arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
18.6.3. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
18.6.4. Assumir plena e irrestrita responsabilidade por qualquer acidente ou incidente ocorrido,
isentando totalmente o IDT de todas e quaisquer reclamações e indenizações que possam surgir
em decorrência dos mesmos.
18.6.5. Instruir seu (s) empregado (s) e/ou prepostos, para que, ao entrar (em) nas dependências
do IDT, apresente(m) sua identificação ao responsável pela portaria (recepção), para fim de
registro.
18.6.6. Notificar o IDT, por escrito, caso ocorra qualquer fato que impossibilite o cumprimento
das cláusulas contratuais dentro dos prazos previstos.
18.6.7. Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial
atualizado.
18.6.8. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social,
impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata,
aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
18.6.9. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE.
18.6.10. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de
defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 48 horas,
contado da sua notificação.
18.6.11. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela
Administração.
18.6.12. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
Contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.
18.7. A CONTRATANTE deverá assumir as seguintes obrigações:
18.7.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no
8.666/1993 e suas alterações posteriores.
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18.7.2. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo,
em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de
imediato.
18.7.3. Não permitir que outrem execute o objeto CONTRATADO, em sua totalidade.
18.7.4. Aplicar penalidades e multas à contratada, mediante o devido processo legal, garantido a
ampla defesa e o contraditório.
18.7.5. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do contrato.
18.7.6. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios para o pagamento, conforme
especificado no item 12.3 do Edital.
18.7.7. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Autorização de
Compras.
18.7.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e preços pactuados, à vista da
Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada depois de constatado o cumprimento de todas as
formalidades e exigências contratuais.
18.7.9. Emitir atestados de capacidade técnica quando solicitados.
18.7.10. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente,
podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou
justificará de imediato.
19. DO PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias contados da data da apresentação da Nota
Fiscal e Recibo, devidamente atestada pelo gestor da contratação, acompanhada da Autorização
de Compra e da Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, mediante emissão de cheque nominal ou depósito em conta bancária.
19.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir
da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
19.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento
das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
19.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
19.5. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer parte do fornecimento, o
prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
19.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso a documentação tenha
sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
20.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 32, do Decreto Estadual
nº 28.089/2006, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às
seguintes penalidades:
20.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.
20.1.2. Impedimento de licitar e contratar com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho IDT, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
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20.2. O licitante recolherá a multa por meio de pagamento na Tesouraria do IDT podendo ser
substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer,
será cobrada em processo de execução.
20.2.1. As multas porventura aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da Contratada, administrativa ou judicialmente, e
podendo ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
20.2.2. O atraso injustificado no prazo de fornecimento implicará multa correspondente a
3,33% (três vírgula trinta e três por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato ou
da parcela dos produtos não cumprida, até o limite de 10% (dez por cento) desse valor.
20.2.3. Na hipótese mencionada no item anterior, o atraso injustificado por período superior a
05(cinco) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a rescisão
unilateral do contrato e suas conseqüências, e da aplicação da sanção prevista no item 20.1.2.
20.2.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da
CONTRATANTE.
20.3. Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as penalidades impostas
poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
20.4. As aplicações das penalidades serão precedidas de concessões de oportunidades de ampla
defesa por parte da Contratada, na forma da lei.
21. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
21.1. O CONTRATADO deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subCONTRATADOs, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos
desta clausula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
20.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação
ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
21.3. Considerando os propósitos dos itens acima, o CONTRATADO deverá concordar e
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
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organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local
de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução
do contrato.
21.4. O CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas
pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de
representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas,
conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por
organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e
cíveis.
22. DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO
22.1. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA.
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitadas a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
23.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão Eletrônico será lavrada ata
circunstanciada.
22.3. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes para o Pregoeiro, até a etapa de
negociação com o autor da melhor oferta e para os demais, até a etapa de habilitação.
23.4. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à
publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Estado e nos sítios eletrônicos
www.idt.org.br e www.licitacoes-e.com.br.
23.5. Se for comprovado o não atendimento aos requisitos desta licitação a proponente será
desclassificada e/ou inabilitada, conforme o caso.
23.6. Na hipótese de inabilitação e/ou desclassificação de todos os licitantes, o IDT decretará
como fracassado o lote ou todos os lotes e poderá relançar os mesmos em novo Edital.
23.7. As condições estabelecidas neste Edital, no que se aplicar, farão parte do contrato
correspondente.
23.8. O IDT poderá por interesse próprio, devidamente justificado, cancelar a presente
licitação, no seu todo ou em parte, inclusive por vício ou ilegalidade, de ofício ou mediante
provocação, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que
caiba aos licitantes qualquer direito à reclamação ou indenização.
24. DO FORO
24.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado do Ceará.
25. DOS ANEXOS
25.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
ANEXO III – DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA
ANEXO IV – DADOS DA EMPRESA E DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO
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Fortaleza, 19 de agosto de 2016.

____________________________
Valdenia Maria Andrade Araújo
Presidente

_____________________________
Adriana de Cássia Gomes Benício
Pregoeira

____________________________
Rosana Barbosa Rodrigues
Apoio
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
01. OBJETO
Registro de Preços para aquisição de aquisição de Material Didático e Técnico, para atender às
necessidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – IDT, conforme especificações
constantes neste Termo.
02. JUSTIFICATIVA
Esta licitação tem como finalidade o suprimento de materiais didático e técnico necessários às
ações práticas do projeto Criando Oportunidades, em atendimento ao curso de Eletricista, de
acordo com II Contrato de Gestão 2016 IDT/STDS.
03. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
03.01. As quantidades são estimadas, não havendo obrigatoriedade por parte do IDT, em
demandar contratualmente a aquisição total, sendo que somente serão pagos os produtos
efetivamente fornecidos, conforme descrição abaixo:
LOTE ÚNICO
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO

ELETRODUTO GARGANTA ¾ - Composição PVC. Flexivel. Não
propaga chama. Não achata. Eletroduto produzido com com matéria de
primeira linha, da melhor qualidade e submetidos aos mais regorosos
testes de resistência, de acordo com as normas NBR 15465. Cor :
Amarelo.
ELETRODUTO RÍGIDO ¾ Eletroduto PVC - Rigido Anti-Chama
RoscaPreto 3/4"x3m. Aplicação: Instalações elétricas embutidas de
baixa tensão, em obras prediais, comerciais e industriais, onde a
solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.
Também aplicado nas entradas de padrões residenciais. Descrição:
Rosca.
CABO PARALELO 1,5MM - Cabo Flexível Dupla Camada - BWF
(Anti-chamas) 750V 1,5 mm - Cores vermelha, azul claro, branca, verdeamarelo e preto, peça de 100mt. Condutor de fios de cobre nú,
Têmpera mole, Encordoamento classe 5 (Extraflexível), Isolação com
dupla camada de composto Termoplástico de PVC sem chumbo,
camada externa extradeslizante, Temperatura máxima de 70ºC em
serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em curto-circuito,
Diâmetro nominal do condutor de 1,55 mm, Espessura nominal da
isolação de 0,7 mm e Diâmetro externo nominal de 3,0 mm atendendo
as normas NBR 13248, NBR 5111, NBR NM 280 e NBR NM 247-2,
CABO FIO (Azul) - Material: Cobre, cor azul, acabamento em PVC,
embalagem: rolo com 100 metros. Características Técnicas: diâmetro do
condutor 2,0. Diâmetro externo 3,5. Espessura da isolação 0,8.
Fabricados dentro das normas ABNT. São indicados para instalações
internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis
de comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e
veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.
Armazenagem em local seco, livre de umidade e alta temperatura.
Voltagem 750V. Dimensões: Cabo Flexível 750V 2,5 mm², azul, altura:
6.00 Centímetros, largura: 23cm, comprimento: 100m, peso: 3.10
Kilogramas.
CABO FIO (Preto) - Material: Cobre, cor preto, acabamento em PVC,
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embalagem: rolo com 100 metros. Características Técnicas: diâmetro do
condutor 2,0. Diâmetro externo 3,5. Espessura da isolação 0,8.
Fabricados dentro das normas ABNT. São indicados para instalações
internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis
de comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e
veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou canaletas.
Armazenagem em local seco, livre de umidade e alta temperatura.
Voltagem 750V. Dimensões: Cabo Flexível 750V 2,5 mm², preto, altura:
6.00 Centímetros, largura: 23cm, comprimento: 100m, peso: 3.10
Kilogramas.
CABO FIO (Vermelho) - Material: Cobre, cor vermelho, acabamento
em PVC, embalagem: rolo com 100 metros. Características Técnicas:
diâmetro do condutor 2,0. Diâmetro externo 3,5. Espessura da isolação
0,8. Fabricados dentro das normas ABNT. São indicados para
instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais de luz e
força, painéis de comando, sinalização e nas instalações elétricas de
automóveis e veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas
ou canaletas. Armazenagem em local seco, livre de umidade e alta
temperatura. Voltagem 750V. Dimensões: Cabo Flexível 750V 2,5 mm²,
vermelho, altura: 6.00 Centímetros, largura: 23cm, comprimento: 100m,
peso: 3.10 Kilogramas.
FITA ISOLANTE - Material em PVC, cor preto, acabamento fosco,
embalagem Flow-pack, Garantia 2 anos, com descrição preventiva e
cuidados necessário quando manusear o produto. Dimensões: fita
isolante, altura: 2.00 centímetros, largura: 7,50 cm, comprimento: 750
cm, peso: 460,00 gramas.
LUVA DE UNIÃO ¾ - Especificação: faz a união eletrodutos
roscáveis, Informações sobre garantia do produto com defeito de
fabricação. Peso 0,02kg, matéria prima sustentável, material reciclável.
Cor preta
CURVA DE ELETRODUTO 180º ¾ - Curva 180 P/Eletroduto
Roscável 3/4 Especificação uso para unir eletrodutos roscáveis em
ângulo de 180°. Informações sobre garantia do produto contra defeito
de fabricação descrita na embalagem. Peso 0,255kg, matéria prima
sustentável, material reciclável.
FITA DE ALTA FUSÃO - Fita Isolante Auto-Fusão 23BR
19mmx10m. Composição: fita à base de borracha etilenopropileno
(EPR), com alta conformabilidade em qualquer tipo de superfície, por
mais irregular que possa ser. Especialmente formulada para fusão
instantânea. Não deixa bolhas de ar. Possui excelentes propriedades
elétricas, sendo indicada para atuar como principal material isolante em
emendas de cabos de energia até 35.000volts.
LUMINÁRIA PÚBLICA - Luminária p/ quatro lâmpadas
florescentes tubulares de 16 W de sobrepor com corpo em chapa de aço
galvanizado, pintura eletrostática em pó poliéster epóxi cor branca,
refletor parabólico e aletas em alumínio anodizado de alta pureza e
refletância, com grau de pureza de 99,85%, soquetes antivibratório para
lâmpada fluorescente T8, 220V.
LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO - Lâmpada vapor de mercurio de
80 w x 220 v- sem reator
LÂMPADA PL 32 W - Material Vidro / Metal, cor branca, acabamento
vidro, embalagem encartelado, características Técnicas Lampada Pl/
Luminaria Especifica, garantia de 3 meses. Para economia, luminosidade,
longa durabilidade. Informações na embalagem sobre cuidados e
manuseio, limpar com pano seco e úmido não usar reagentes químicos,
incluso manual de instalação. Potência 32W, Tipo de Lâmpada:
Eletrônica. Dimensões: Lâmpada PL 32W. Altura: 22,5cm, largura:
10cm, Comprimento: 2cm, peso: 50 gramas.
LÂMPADA ELETRÔNICA 10W - Material Vidro / Metal, cor
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branca, acabamento vidro, embalagem encartelado, características
Técnicas Lampada Pl/ Luminaria Especifica, garantia de 3 meses. Para
economia, luminosidade, longa durabilidade. Informações na embalagem
sobre cuidados e manuseio, limpar com pano seco e úmido não usar
reagentes químicos, incluso manual de instalação. Potência 10W, Tipo
de Lâmpada: Eletrônica.
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - Material metal e vidro. Cor
clara. Embalagem com proteção de papelão. Características Técnicas
Produto: aplicação residencial e comercial regulamentado pelo Inmetro e
Procel. Garantia de 1 ano.Iluminação direta, aplicação em ambientes
internos e externos. Limpar com pano úmido após o produto estar frio e
não ligado à rede de energia. Potência 20W. Tipo de Lâmpada
Flurescente TLD. voltagem Bivolt, Dimensões: Lâmpada fluorescente
Tubular 20W Bivolt, altura: 45,20cm, largura: 1,90 cm, comprimento:
1,90 cm, peso: 92g.
CONECTORES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES
(RABICHOS) - Base G13 - Lâmp. Fluor. Tubular c/ Rabicho Cebolinha, descrição: Base G13, corpo em plástico PP (polipropileno);
Contatos em Latão. Rabicho 0,5mm² x 10cm 105°C. Tensão: 250V,
corrente 2A, Temperatura: T110, aplicação: para lâmpadas fluorescente
tubular com base G13 e diâmetro T8 - T9 - T10 - T12. Instalações
aparentes.
SOQUETE PRATO (Plafon) - Soquete Plafon, Ideal para lâmpadas
de até 100 watts. Composição: Plástico isolante com contatos de metal.
Itens: corpo + 2 tampões + suporte de fixação + 2 parafusos de fixação)
REATOR SIMPLES - Reator eletromagnético com baixas perdas
magnéticas para lâmpada vapor de sódio 150W , 220V , 60 Hz, fator de
potencia de > 0,92, com capacitor e ignitor , uso externo
REATOR ELETRÔNICO 1X20W - Material alumínio, Cor branca,
embalagem plástico. Características Técnicas: maior eficiência do sistema
com uma redução do consumo de energia de até 30, quando comparado
aos reatores eletromagnéticos. A caixa plástica evita risco de choque
elétrico. Tensão de alimentação 127V ou 220V. Frequência de rede: 50 60 Hz. Garantia 2 Anos. Informações sobre riscos de rede antes de
Instalar o reator. Potência 1X20W, voltagem bivolt, dimensões: Reator
Eletrônico 1X20W Bivolt branco, altura: 3,40 cm, largura: 9,15 cm,
comprimento 4,40 cm, peso: 296g.
FOTOCÉLULAS C/SUPORTE - Fotocélula bivolt automático 127V
/ 220V (seleção automática de tensão de entrada); carga máxima: 127V 500W / 220V - 1000W; para qualquer tipo de lâmpada; economia de
energia elétrica, praticidade e segurança. Garantia Tempo indeterminado
de acordo com manual da embalagem. Certificação INMETRO.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6 CIRCUITOS - Quadro de
distribuição, para 6 circuitos, com barramento, cor cinza, fabricado em
chapa metálica. Projetado e construído conforme norma da abnt 5410.
DISJUNTOR 16A - Mini disjuntor tripolar, curva c, 16a, 3ka, nbr iec
60898 din, ref.: ebc16-siemens
ROLO DE SOLDA 1,5mm - Estanho para solda, Composição de 60%
Estanho (Sn) e 40% Chumbo (Pb); Mistura eutética com baixo ponto de
fusão e maior resistência; Contém fluxo RA na composição, ideal para
soldagens robustas; Armazenada em rolo (carretel) com 500g; - Fio
espesso com 1.5mm de diâmetro. ~52 x 53,5mm (AxL); - Peso bruto:
530g.
SENSOR DE PRESENÇA - Sensor Infravermelho Convencional
ECP, alcance: 15 metros, alimentação: 12V CC, tempo estabilização:
aprox. 60 segundos. Garantia: 12 Meses. Informação adicional: Ótimo
custo-benefício; três níveis de sensibilidade; piro com duplo elemento;
exclusivo encaixe para articulador de teto ECP; Não acompanha suporte
e parafusos para fixação.
20

UNID

25

UNID

100

UNID

40

UNID

20

UNID

24

UNID

20

UNID

3

UNID

30

RL

12

UNID

15

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

QUADRO DE MEDIDOR KWH MONOFÁSICO - Medidor
eletrônico monofásico de energia elétrica (kWh). Certificado pelo
INMETRO; Ótimo desempenho metrológico; Estabilidade de curva de
erros; Registro unidirecional de energia; Compacto e Eficiente.
Desenvolvido para aplicações em consumidores residenciais e
comerciais de energia conectados em baixa tensao (110 ou 220 Volts).
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA - Interruptor de
embutir, 1 seção em conjunto com 1 tomada 2p-terra, 10a, 250v, com
espelho e parafusos, espelho na cor cinza, conforme norma abnt-nbr
14136.
TOMADA 2 PÓLOS + TERRA - Interruptor de embutir, 2 seções
em conjunto com 1 tomada 2p-terra, 10a, 250v, com espelho e
parafusos, espelho na cor cinza, conforme norma abnt-nbr 14136.
(modelo novo)
INTERRUPTOR TREE WAY PARARELO - INTERRUPTOR
PARALELO THREE WAY - Embalagem: UN/1. Categoria: Elétrico
/ Implementos elétricos/ Interruptor. Especificação do Produto: 1 tecla.
Sistema x - box. Paralelo (three way) pode-se comandar uma lâmpada
(ou conjunto de lâmpadas) de dois locais diferentes.
INTERRUPTOR FOR WEY - Interruptor For Wey, Embalagem:
UN/1. Especificação do Produto: Vertical 10a. 250v. Usado para
comandar uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas de mais de dois
locais diferentes. Placa produzida em plástico abs alto brilho que não
retém poeira, módulos produzidos em nylon alto brilho com
componentes em metal. Acompanha parafusos. Disponível em
embalagem flowback. Sistema modular, resistente e prático. Medidas
(cxlxa): 12,5x8x4cm. Peso: 40g.
INTERRUPTOR CAMPAINHA - Embalagem: UN/1, Interruptor
+ campainha. Especificação do Produto: Vertical 10a. 250v. Placa
produzida em plástico abs alto brilho que não retém poeira, módulos
produzidos em nylon alto brilho com componentes em metal.
Normatizada de acordo com nbr 14136 nbr nm 60884-1. Acompanha
parafusos. Sistema modular, resistente e prático. Disponível em
embalagem flowback. Medidas (cxlxa): 12,5x8x4cm. Peso: 40g.
CHUVEIRO ELÉTRICO - Ducha elétrica. Com espalhador de
grandes dimensões, com vazão uniforme de água. Compatibilidade com
aquecedores solares, ampliando assim a sua utilização. Dados Técnicos:
pressão de funcionamento 10 a 400kPa(1 a 40mca), grau de proteção IP
24, sistema de aterramento, mangueira com ducha manual, compatível
com aquecimento solar, garantia de 1 ano. Características Elétricas:
tensão: 220 Volts, potência 3200 Watts, 2,5 fios mm², disjuntor: 20A.
ALICATE UNIVERSAL
- Alicate universal (nº 8) 1000volts.
Fabricado em aço cromo-vanádio; Desenvolvido para uso geral; cabo
antideslizante com abas protetoras arredondadas; cabo isolado de acordo
Com a norma abnt nbr 9699.
ALICATE DE CORTE - Alicate de corte diagonal 6”, fabricado em
aço cromo-vanádio; arestas de corte com ajuste preciso; temperadas por
Indução; cabo antideslizante com abas protetoras. Cabo isolado de
acordo com Norma abnt nbr 9699.
CHAVE ESTRELA - Chave de fenda estrela (1/4X4) – especificação:
haste Temperada em toda sua extensão. Acabamento niquelado e
cromado. Cabo Ergonômico. Garantia mínima 6 meses. Fabricado em
aço cromo-vanádio.
CHAVE TESTE NEON (INCOLOR) - Chave de teste neon
pequena 140mm - 1/8X3. Serve para verificar em qual dos fios,
terminais ou polos esta passando a fase da rede elétrica;Tamanho:
140mm (14cm)
Modelo de lâmpada: Neon
Medição: 80V - 500V
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Referência fabricante: 41900/110
Composição: Aço carbono,acetato de celulose
Formas de Utilização: Uso em eletricidade tensão monofásica-(OBS:
INCOLOR)
MULTÍMETRO DIGITAL - Display: LCD 3 1/2 dígitos; Indicação
de polaridade: automática; alimentação: bateria 9V; TENSÃO DC:
Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1.000V; Precisão: 200mV ~ 1.000V +/0.5% +1d; TENSÃO AC. Faixas 200mV, 2V, 20V, 200V, 1.000V;
CORRENTE DC. Faixas: 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A; Precisão:
200uA ~ 200mA +/- 1% +1D: 10A+/- 2% + 3D.
PORTA STARTER - Porta Starter com rabicho
REATOR - Reatores Eletrônicos 2x20. Partida Instantânea. Variação
da envoltória da corrente da lâmpada< 4%. Caixa Plástica em ABS
Antichama. THD 10% em 127V e 20% em 220V.
ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CANOS ¾ - - Abraçadeira
de metal para fixação de cano ¾ em paredes, acompanha buchas e
parafusos.
HASTE DE ATERRAMENTO - Haste de aterramento 1/2" x 2400
mm, linha profissional com alta camada (254 microns de cobre com
alma de aço).+ Conector Massa
ROLDANAS - Roldanas de louça (porcelana) para rex monofásico.
TOMADA DE PINO MACHO - 10a, 250v.
GUIA PASSA FIO - Guia passa fio de nylon ou com alma de aço puxa-fio de
10 mts.
REX MONOFÁSICO - Rex para monofásico produto de ferro
galvanizado para dois fios.
CABO - Cabo PP Entrada de Rede Coelce, condutores de fios de cobre
eletrolítico, têmpera mole, classe de encordoamento 4, isolação de
composto termoplástico polivinílico (PVC) tipoBWF, classe térmica
70°C, cobertura de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo ST1,
norma aplicável NBR 13249, produto certificado com a marca de
conformidade INMETRO. Dimensões: diâmetro: 8,7 mm, seção
nominal do condutor: 2 x 2,5 mm², peso: 115 g/m
TOMADAS PINOS FÊMEA - 10a, 250v
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04. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
04.01. Os materiais serão fornecidos de acordo com as necessidades da Instituição;
04.02. Os materiais a serem fornecidos, deverão ser novos, de primeira qualidade, não deverão
estar com o prazo de validade vencido, devendo ainda atender rigorosamente às especificações
estabelecidas no presente Termo.
05. DO LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE ENTREGA
05.01. A entrega será UNICA e deverá ser realizada de acordo com a autorização de compras
no seguinte endereço na sede do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT, sito à Av da
Universidade, 2596 - Benfica - Fortaleza/Ce.
05.02. Os Produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 10 (DEZ) dias, consecutivos,
contados do recebimento da Autorização de Compras, devendo estar acondicionados
adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
05.03. Quando for o caso, os volumes contendo os Produtos deverão estar identificados
externamente com os dados constantes da Nota Fiscal.
05.04. Não serão aceitos, sob hipótese alguma, materiais com marcas diferentes das
marcas apresentadas pelo fornecedor na proposta. No caso de o fornecedor no ato da
entrega, por ventura oferecer uma marca diferente, estes produtos serão imediatamente
devolvidos e o mesmo terá até 48 horas para providenciar a entrega correta do produto.
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05.05. Qualquer prorrogação de prazo que terá que ser solicitada formalmente, via oficio e
estará sujeita a aprovação da Coordenação demandante.
06. DA AMOSTRA.
06.01. Será exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente
amostra(s) de todos ou parte dos produtos a serem fornecidos para a verificação da
compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação do
produto.
06.02. Para que seja procedida à análise da conformidade, as amostras deverão ser entregues no
prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da solicitação, endereçado a Comissão Permanente de
Licitação.
06.03. As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas e desmontadas pelo IDT.
Elas serão devolvidas ao licitante no estado em que se encontrarem após avaliação técnica. A
não retirada da amostra, será presumida como renúncia da licitante ao objeto, que poderá ser
doado ou descartado pelo IDT, sem gerar ao licitante direito a indenização.
06.03.01. O prazo de retirada da amostra pelo licitante é de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da
data da homologação do pregão no sistema do Banco do Brasil.
06.04. Não será aceita a proposta do licitante que não enviar amostra ou que não apresentá-la
no prazo estabelecido para a verificação do atendimento às especificações técnicas do objeto.
Se a amostra apresentada for inferior em qualidade ao produto solicitado, o demandante poderá
solicitar a substituição do item em desacordo. Será desclassificado o licitante que tenha amostra
rejeitada.
07. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
07.01. A apresentação dos materiais deverá obedecer aos seguintes parâmetros:
a) os materiais deverão estar estritamente de acordo com as especificações constantes deste
termo, inclusive no que diz respeito às especificações de embalagens, validades e garantias;
b) as embalagens dos materiais deverão conter as respectivas especificações técnicas dos
mesmos e as informações concernentes a seus fabricantes ou importadores (razão social, CNPJ,
endereço, etc.).
07.02. Os produtos devem ser transportados em veículos adequados, obedecendo a legislação
vigente.
07.03. O produto oferecido pela CONTRATADA estará sujeito à aceitação plena do órgão
recebedor.
07.04. O titular da origem desta licitação designará uma pessoa responsável para o recebimento
em cada local de entrega, cujo propósito será a conferência do produto entregue com as
especificações contidas no edital e na proposta de preços da CONTRATADA. Caso o produto
entregue esteja de acordo com aqueles instrumentos, o responsável assinará a Nota Fiscal; se
estiver em desacordo, rejeitará o recebimento do mesmo e relatará a ausência e/ou motivos da
rejeição do produto.
07.05. A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para o
CONTRATANTE, o produto que vier a ser recusado.
08. DO PAGAMENTO
08.01. O pagamento será efetuado, no prazo máximo de 10 (dez) dias da data do recebimento
definitivo da última entrega do serviço, acompanhado das respectivas Notas Fiscais, e das
Provas de Regularidades com as fazendas Estadual e Municipal e das Provas de
Regularidades da Fazenda Federal (Tributos Federais, Dívida Ativa da União e FGTS),
e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a
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apresentação de Certidão Negativa, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 1º de maio de 1943.
08.01.01. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a
partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
08.02 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento
das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
08.03. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
09. GARANTIAS
09.01. O prazo de garantia, sem qualquer ônus adicional para o IDT, não poderá ser inferior ao
que determina o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (30 dias para os produtos e
serviços não duráveis e 90 dias para os duráveis), contados do efetivo recebimento dos
produtos ou do término da execução dos serviços.
10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
10.01. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 32, do Decreto Estadual
nº 28.089/2006, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às
seguintes penalidades:
10.01.01. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.
10.01.02. Impedimento de licitar e contratar com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho IDT, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
10.02. O licitante recolherá a multa por meio de Pagamento na Tesouraria do IDT podendo ser
substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão Contratante. Se não o fizer, será
cobrada em processo de execução.
10.02.01. O atraso injustificado no prazo de fornecimento implicará multa correspondente a
3,33% (três vírgula trinta e três por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato ou
da parcela dos serviços não cumprida, até o limite de 10% (dez por cento) desse valor.
10.02.02. Na hipótese mencionada no item anterior, o atraso injustificado por período superior
a 05(cinco) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a rescisão
unilateral do contrato e suas conseqüências, e da aplicação da sanção prevista no item 10.1.2.
10.02.03. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela
Contratante ou cobradas diretamente da Contratada, administrativa ou judicialmente, e poderão
ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
10.02.04. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Contratante.
10.02.05. Sempre que não houver prejuízo para a Contratante, as penalidades impostas poderão
ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
10.02.06. As aplicações das penalidades serão precedidas de concessões de oportunidades de
ampla defesa por parte da Contratada, na forma da lei.
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.01. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
11.02. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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11.03. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitados ao estabelecido no §1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por
base o valor contratual.
11.04. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para
efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder à
fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
11.05. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social,
impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata,
aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
11.06. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE..
11.07. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de
defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 48 horas,
contado da sua notificação.
11.08. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela
Administração.
11.09. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
Contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.01. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Autorização de
Compras.
12.02. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no
8.666/1993 e suas alterações posteriores.
12.03 Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo,
em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de
imediato.
12.04. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execução do
objeto contratual.
12.05. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste
Termo.
12.06. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
13. CONTROLE DA EXECUÇÃO
13.01. Nos termos do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93, acompanhada e fiscalizada pelo Gestor
do contrato, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, e
atestará as notas fiscais/faturas de serviço, para fins de pagamento.
13.02. 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 em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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13.03. O Gestor do Contrato 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.
14. DA VIGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
14.01. A Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a
partir da data da sua publicação.
15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
15.01 Os contratos terão prazo de vigência de 12 meses contados a partir de sua assinatura e
publicação, sendo considerado concluído com a entrega definitiva da última parcela do seu
objeto e devido pagamento.

João Nogueira Lima
Coordenador de Educação Profissional

26

ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)
(Modelo - Utilizar papel timbrado da instituição).
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/20_____ - IDT
A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no Edital e
seus anexos.
1. Identificação do Licitante:





Razão Social:
CPF/CNPJ e Inscrição Estadual
Endereço completo
Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF,
domicílio)
 Telefone, celular, fax, e-mail
 Banco, Agência e nº da Conta Corrente
2. Condições Gerais da Proposta:
a) A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
emissão.
3. Formação do Preço:
Lote Único
Item

1

2

3

4

Descrição

Marca

ELETRODULTO GARGANTA ¾ - Composição PVC.
Flexivel. Não propaga chama. Não achata. Eletroduto produzido
com matéria de primeira linha, da melhor qualidade e submetidos
aos mais rigorosos testes de resistência, de acordo com as normas
NBR 15465. Cor : Amarelo.
ELETRODUTO RÍGIDO ¾ Eletroduto PVC - Rigido AntiChama RoscaPreto 3/4"x3m. Aplicação: Instalações elétricas
embutidas de baixa tensão, em obras prediais, comerciais e
industriais, onde a solicitação dos esforços mecânicos durante a
concretagem é elevada. Também aplicado nas entradas de padrões
residenciais. Descrição: Rosca.
CABO PARALELO 1,5MM - Cabo Flexível Dupla Camada BWF (Anti-chamas) 750V 1,5 mm - Cores vermelha, azul claro,
branca, verde-amarelo e preto, peça de 100mt. Condutor de fios de
cobre nú, Têmpera mole, Encordoamento classe 5 (Extraflexível),
Isolação com dupla camada de composto Termoplástico de PVC
sem chumbo, camada externa extradeslizante, Temperatura máxima
de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e de 160ºC em
curto-circuito, Diâmetro nominal do condutor de 1,55 mm,
Espessura nominal da isolação de 0,7 mm e Diâmetro externo
nominal de 3,0 mm atendendo as normas NBR 13248, NBR 5111,
NBR NM 280 e NBR NM 247-2,
CABO FIO (Azul) - Material: Cobre, cor azul, acabamento em
PVC, embalagem: rolo com 100 metros. Características Técnicas:
diâmetro do condutor 2,0. Diâmetro externo 3,5. Espessura da
isolação 0,8. Fabricados dentro das normas ABNT. São indicados
para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais
de luz e força, painéis de comando, sinalização e nas instalações
elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em
eletrodutos, bandejas ou canaletas. Armazenagem em local seco,
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livre de umidade e alta temperatura. Voltagem 750V. Dimensões:
Cabo Flexível 750V 2,5 mm², azul, altura: 6.00 Centímetros, largura:
23cm, comprimento: 100m, peso: 3.10 Kilogramas.
CABO FIO (Preto) - Material: Cobre, cor preto, acabamento em
PVC, embalagem: rolo com 100 metros. Características Técnicas:
diâmetro do condutor 2,0. Diâmetro externo 3,5. Espessura da
isolação 0,8. Fabricados dentro das normas ABNT. São indicados
para instalações internas fixas, industriais, comerciais e residenciais
de luz e força, painéis de comando, sinalização e nas instalações
elétricas de automóveis e veículos motorizados, embutidos em
eletrodutos, bandejas ou canaletas. Armazenagem em local seco,
livre de umidade e alta temperatura. Voltagem 750V. Dimensões:
Cabo Flexível 750V 2,5 mm², preto, altura: 6.00 Centímetros,
largura: 23cm, comprimento: 100m, peso: 3.10 Kilogramas.
CABO FIO (Vermelho) - Material: Cobre, cor vermelho,
acabamento em PVC, embalagem: rolo com 100 metros.
Características Técnicas: diâmetro do condutor 2,0. Diâmetro
externo 3,5. Espessura da isolação 0,8. Fabricados dentro das
normas ABNT. São indicados para instalações internas fixas,
industriais, comerciais e residenciais de luz e força, painéis de
comando, sinalização e nas instalações elétricas de automóveis e
veículos motorizados, embutidos em eletrodutos, bandejas ou
canaletas. Armazenagem em local seco, livre de umidade e alta
temperatura. Voltagem 750V. Dimensões: Cabo Flexível 750V 2,5
mm², vermelho, altura: 6.00 Centímetros, largura: 23cm,
comprimento: 100m, peso: 3.10 Kilogramas.
FITA ISOLANTE - Material em PVC, cor preto, acabamento
fosco, embalagem Flow-pack, Garantia 2 anos, com descrição
preventiva e cuidados necessário quando manusear o produto.
Dimensões: fita isolante, altura: 2.00 centímetros, largura: 7,50 cm,
comprimento: 750 cm, peso: 460,00 gramas.
LUVA DE UNIÃO ¾ - Especificação: faz a união eletrodutos
roscáveis, Informações sobre garantia do produto com defeito de
fabricação. Peso 0,02kg, matéria prima sustentável, material
reciclável. Cor preta
CURVA DE ELETRODULTO 180º ¾ - Curva 180
P/Eletroduto Roscável 3/4 Especificação uso para unir eletrodutos
roscáveis em ângulo de 180°. Informações sobre garantia do
produto contra defeito de fabricação descrita na embalagem. Peso
0,255kg, matéria prima sustentável, material reciclável.
FITA DE ALTA FUSÃO - Fita Isolante Auto-Fusão 23BR
19mmx10m. Composição: fita à base de borracha etilenopropileno
(EPR), com alta conformabilidade em qualquer tipo de superfície,
por mais irregular que possa ser. Especialmente formulada para
fusão instantânea. Não deixa bolhas de ar. Possui excelentes
propriedades elétricas, sendo indicada para atuar como principal
material isolante em emendas de cabos de energia até 35.000volts.
LUMINÁRIA PÚBLICA - Luminária p/ quatro lâmpadas
florescentes tubulares de 16 W de sobrepor com corpo em chapa de
aço galvanizado, pintura eletrostática em pó poliéster epóxi cor
branca, refletor parabólico e aletas em alumínio anodizado de alta
pureza e refletância, com grau de pureza de 99,85%, soquetes
antivibratório para lâmpada fluorescente T8, 220V.
LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO - Lâmpada vapor de mercurio
de 80 w x 220 v- sem reator
LÂMPADA PL 32 W - Material Vidro / Metal, cor branca,
acabamento vidro, embalagem encartelado, características Técnicas
Lampada Pl/ Luminaria Especifica, garantia de 3 meses. Para
economia, luminosidade, longa durabilidade. Informações na
embalagem sobre cuidados e manuseio, limpar com pano seco e
úmido não usar reagentes químicos, incluso manual de instalação.
Potência 32W, Tipo de Lâmpada: Eletrônica. Dimensões: Lâmpada
PL 32W. Altura: 22,5cm, largura: 10cm, Comprimento: 2cm, peso:
50 gramas.
LÂMPADA ELTRÔNICA 10W - Material Vidro / Metal, cor
branca, acabamento vidro, embalagem encartelado, características
Técnicas Lampada Pl/ Luminaria Especifica, garantia de 3 meses.
Para economia, luminosidade, longa durabilidade. Informações na
embalagem sobre cuidados e manuseio, limpar com pano seco e
úmido não usar reagentes químicos, incluso manual de instalação.
Potência 10W, Tipo de Lâmpada: Eletrônica.
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LÂMPADA FLUORESCENTE 20W - Material metal e vidro.
Cor clara. Embalagem com proteção de papelão. Características
Técnicas Produto: aplicação residencial e comercial regulamentado
pelo Inmetro e Procel. Garantia de 1 ano.Iluminação direta,
aplicação em ambientes internos e externos. Limpar com pano
úmido após o produto estar frio e não ligado à rede de energia.
Potência 20W. Tipo de Lâmpada Flurescente TLD. voltagem
Bivolt, Dimensões: Lâmpada fluorescente Tubular 20W Bivolt,
altura: 45,20cm, largura: 1,90 cm, comprimento: 1,90 cm, peso: 92g.
CONECTORES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES
(RABICHOS) - Base G13 - Lâmp. Fluor. Tubular c/ Rabicho Cebolinha, descrição: Base G13, corpo em plástico PP
(polipropileno); Contatos em Latão. Rabicho 0,5mm² x 10cm
105°C. Tensão: 250V, corrente 2A, Temperatura: T110, aplicação:
para lâmpadas fluorescente tubular com base G13 e diâmetro T8 T9 - T10 - T12. Instalações aparentes.
SOQUETE PRATO (Plafon) - Soquete Plafon, Ideal para
lâmpadas de até 100 watts. Composição: Plástico isolante com
contatos de metal. Itens: corpo + 2 tampões + suporte de fixação +
2 parafusos de fixação)
REATOR SIMPLES - Reator eletromagnético com baixas perdas
magnéticas para lâmpada vapor de sódio 150W , 220V , 60 Hz,
fator de potencia de > 0,92, com capacitor e ignitor , uso externo
REATOR ELETRÔNICO 1X20W - Material alumínio, Cor
branca, embalagem plástico. Características Técnicas: maior
eficiência do sistema com uma redução do consumo de energia de
até 30, quando comparado aos reatores eletromagnéticos. A caixa
plástica evita risco de choque elétrico. Tensão de alimentação 127V
ou 220V. Frequência de rede: 50 - 60 Hz. Garantia 2 Anos.
Informações sobre riscos de rede antes de Instalar o reator.
Potência 1X20W, voltagem bivolt, dimensões: Reator Eletrônico
1X20W Bivolt branco, altura: 3,40 cm, largura: 9,15 cm,
comprimento 4,40 cm, peso: 296g.
FOTOCÉLULAS C/SUPORTE - Fotocélula bivolt automático
127V / 220V (seleção automática de tensão de entrada); carga
máxima: 127V - 500W / 220V - 1000W; para qualquer tipo de
lâmpada; economia de energia elétrica, praticidade e segurança.
Garantia Tempo indeterminado de acordo com manual da
embalagem. Certificação INMETRO.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6 CIRCUITOS - Quadro de
distribuição, para 6 circuitos, com barramento, cor cinza, fabricado
em chapa metálica. Projetado e construído conforme norma da abnt
5410.
DISJUNTOR 16A - Mini disjuntor tripolar, curva c, 16a, 3ka, nbr
iec 60898 din, ref.: ebc16-siemens
ROLO DE SOLDA 1,5mm - Estanho para solda, Composição de
60% Estanho (Sn) e 40% Chumbo (Pb); Mistura eutética com baixo
ponto de fusão e maior resistência; Contém fluxo RA na
composição, ideal para soldagens robustas; Armazenada em rolo
(carretel) com 500g; - Fio espesso com 1.5mm de diâmetro. ~52 x
53,5mm (AxL); - Peso bruto: 530g.
SENSOR DE PRESENÇA
- Sensor Infravermelho
Convencional ECP, alcance: 15 metros, alimentação: 12V CC,
tempo estabilização: aprox. 60 segundos. Garantia: 12 Mêses.
Informação adicional: Ótimo custo-benefício; três níveis de
sensibilidade; piro com duplo elemento; exclusivo encaixe para
articulador de teto ECP; Não acompanha suporte e parafusos para
fixação.
QUADRO DE MEDIDOR KWH MONOFÁSICO - Medidor
eletrônico monofásico de energia elétrica (kWh). Certificado pelo
INMETRO; Ótimo desempenho metrológico; Estabilidade de
curva de erros; Registro unidirecional de energia; Compacto e
Eficiente.Desenvolvido para aplicações em consumidores
residenciais e comerciais de energia conectados em baixa tensao
(110 ou 220 Volts).
INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA - Interruptor de
embutir, 1 seção em conjunto com 1 tomada 2p-terra, 10a, 250v,
com espelho e parafusos, espelho na cor cinza, conforme norma
abnt-nbr 14136.
TOMADA 2 PÓLOS + TERRA - Interruptor de embutir, 2
seções em conjunto com 1 tomada 2p-terra, 10a, 250v, com espelho
e parafusos, espelho na cor cinza, conforme norma abnt-nbr 14136.
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(modelo novo)
INTERRUPTOR
TREE
WAY
PARARELO
INTERRUPTOR PARALELO THREE WAY - Embalagem:
UN/1. Categoria: Elétrico / Implementos elétricos/ Interruptor.
Especificação do Produto: 1 tecla. Sistema x - box. Paralelo (three
way) pode-se comandar uma lâmpada (ou conjunto de lâmpadas) de
dois locais diferentes.
INTERRUPTOR FOR WEY
- Interruptor For Wey,
Embalagem: UN/1. Espeificação do Produto: Vertical 10a. 250v.
Usado para comandar uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas
de mais de dois locais diferentes. Placa produzida em plástico abs
alto brilho que não retém poeira, módulos produzidos em nylon
alto brilho com componentes em metal. Acompanha parafusos.
Disponível em embalagem flowback. Sistema modular, resistente e
prático. Medidas (cxlxa): 12,5x8x4cm. Peso: 40g.
INTERRUPTOR CAMPAINHA
- Embalagem: UN/1,
Interruptor + campainha. Especificação do Produto: Vertical 10a.
250v. Placa produzida em plástico abs alto brilho que não retém
poeira, módulos produzidos em nylon alto brilho com
componentes em metal. Normatizada de acordo com nbr 14136
nbr nm 60884-1. Acompanha parafusos. Sistema modular,
resistente e prático. Disponível em embalagem flowback. Medidas
(cxlxa): 12,5x8x4cm. Peso: 40g.
CHUVEIRO ELÉTRICO - Ducha elétrica. Com espalhador de
grandes dimensões, com vazão uniforme de água. Compatibilidade
com aquecedores solares, ampliando assim a sua utilização. Dados
Técnicos: pressão de funcionamento 10 a 400kPa(1 a 40mca), grau
de proteção IP 24, sistema de aterramento, mangueira com ducha
manual, compatível com quecimento solar, garantia de 1 ano.
Características Elétricas: tensão: 220 Volts, potência 3200 Watts,
2,5 fios mm², disjuntor: 20A.
ALICATE UNIVERSAL
- Alicate universal (nº 8) 1000volts.
Fabricado em aço cromo-vanádio; Desenvolvido para uso geral;
cabo antideslizante com abas protetoras arredondadas; cabo isolado
de acordo Com a norma abnt nbr 9699.
ALICATE DE CORTE - Alicate de corte diagonal 6”, fabricado
em aço cromo-vanádio; arestas de corte com ajuste preciso;
temperadas por Indução; cabo antideslizante com abas protetoras.
Cabo isolado de acordo com Norma abnt nbr 9699.
CHAVE ESTRELA - Chave de fenda estrela (1/4X4) –
especificação: haste Temperada em toda sua extensão. Acabamento
niquelado e cromado. Cabo Ergonômico. Garantia mínima 6 meses.
Fabricado em aço cromo-vanádio.
CHAVE TESTE NEON (INCOLOR) - Chave de teste neon
pequena 140mm - 1/8X3. Serve para verificar em qual dos fios,
terminais ou polos esta passando a fase da rede elétrica;Tamanho:
140mm (14cm)
Modelo de lâmpada: Neon
Medição: 80V - 500V
Referência fabricante: 41900/110
Composição: Aço carbono,acetato de celulose
Formas de Utilização: Uso em eletricidade tensão monofásica(OBS: INCOLOR)
MULTÍMETRO DIGITAL - Display: LCD 3 1/2 dígitos;
Indicação de polaridade: automática; alimentação: bateria 9V;
TENSÃO DC: Faixas: 200mV, 2V, 20V, 200V, 1.000V; Precisão:
200mV ~ 1.000V +/- 0.5% +1d; TENSÃO AC. Faixas 200mV,
2V, 20V, 200V, 1.000V; CORRENTE DC. Faixas: 200uA, 2mA,
20mA, 200mA, 10A; Precisão: 200uA ~ 200mA +/- 1% +1D:
10A+/- 2% + 3D.
PORTA STARTER - Porta Starter com rabicho
REATOR - Reatores Eletrônicos 2x20. Partida Instantânea.
Variação da envoltória da corrente da lâmpada< 4%. Caixa Plástica
em ABS Antichama. THD 10% em 127V e 20% em 220V.
ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE CANOS ¾ - Abraçadeira de metal para fixação de cano ¾ em paredes,
acompanha buchas e parafusos.
HASTE DE ATERRAMENTO - Haste de aterramento 1/2" x
2400 mm, linha profissional com alta camada (254 microns de
cobre com alma de aço).+ Conector Massa
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ROLDANAS - Roldanas de louça (porcelana) para rex
monofásico.
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TOMADA DE PINO MACHO - 10a, 250v.

43
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GUIA PASSA FIO - Guia passa fio de nylon ou com alma de aço puxa-fio
de 10 mts.
REX MONOFÁSICO - Rex para monofásico produto de ferro
galvanizado para dois fios.
CABO - Cabo PP Entrada de Rede Coelce, condutores de fios de
cobre eletrolítico, têmpera mole, classe de encordoamento 4,
isolação de composto termoplástico polivinílico (PVC) tipoBWF,
classe térmica 70°C, cobertura de composto termoplástico
polivinílico (PVC) tipo ST1, norma aplicável NBR 13249, produto
certificado com a marca de conformidade INMETRO.
Dimensões: diâmetro: 8,7 mm, seção nominal do condutor: 2 x 2,5
mm², peso: 115 g/m
TOMADAS PINOS FÊMEA - 10a, 250v

Local e Data
RG e Assinatura do Representante Legal
(Nome e Cargo)
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ANEXO III
DECLARAÇÃO ESPECIAL
(Utilizar papel timbrado da instituição).
Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO – IDT
Av. da Universidade, 2596 – Benfica – Fortaleza/CE
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ____/20__
A
empresa
............................................................................,
inscrito
no
CNPJ
n.º
.................................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)
........................................, portador (a) da Carteira de Identidade n.º ........................................ e do
CPF n.º .................................. DECLARA, para fins desta licitação:
a) que recebeu e estudou todos os documentos inerentes à presente competição e tomado
conhecimento integral do teor do edital de licitação supracitado, sujeitando-se às disposições
nele contidas;
b) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos
14 (quatorze) anos;
c) que não está suspensa do direito de licitar e que não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública e/ou com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho
-IDT, bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao
certame supra;
d) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados da
entidade promotora da licitação.
Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido edital.
Data e local
Assinatura/identificação do nome
RG e cargo do representante legal da LICITANTE
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ANEXO IV
DADOS DA EMPRESA E REPRESENTANTE LEGAL
(Utilizar papel timbrado da instituição).
Ao
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO – IDT
Av. da Universidade, 2596 – Benfica – Fortaleza/CE
AO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO – IDT
PREGÃO ELETRÔNICO Nº _______/20____
Razão Social: ____________________________CNPJ/MF:______________
Endereço: _____________________________________________________
CEP: _______________Cidade: ____________________ UF: ___________
Tel. Fixo 1: ___________________ Tel. Fixo 2: ______________________
Banco: ______________ Agência: _______________ c/c: ______________

Dados do Representante Legal da Empresa:
Nome:________________________________________________________
CPF/MF:________________________Cargo/Função:__________________
Cart.ldent nº:___________________________Expedido por: ____________
Tel. Celular: ___________________ Tel. Celular 2: _____________________
Endereço eletrônico:______________________________________________
(Anexar comprovante de endereço)

Local e data.
Identificação e assinatura.
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ANEXO V
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/20____

Aos __ dias do mês de ______ do ano de 2.0____, o Instituto de Desenvolvimento do
Trabalho - IDT, inscrito no CNPJ 02.533.538/0001-97 - Inscrição Estadual Isenta, com sede na
Av. da Universidade n° 2596, Benfica, Fortaleza-CE por sua Diretoria em face do Pregão
Eletrônico nº ___/2.0____, resolvem Registrar o(s) Preço(s) da empresa _____
__________________, inscrita no CNPJ nº _______________, Inscrição Estadual nº
_______, com sede na _____ _______________________, CEP: _______, neste ato
representada por seu representante legal _________________________, ___________,
____________, ___________, portador do RG nº ___________ expedido por ____/__ e no
CPF/MF nº _______________, observadas as condições constantes do Edital, da proposta da
empresa e as indicados nesta Ata.
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL
O presente instrumento fundamenta-se:
 No Pregão Eletrônico nº ________________
 Na Lei Federal n.º 8.666, de 21.6.93 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO
2.1. A presente Ata tem por objeto _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________ cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo I – Termo
de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº _____/20__ que passa a fazer parte desta Ata,
juntamente com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) fornecedor(es) classificado(s)
em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo nº ______/_____.
2.1.1. Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações exclusivamente por
seu intermédio, podendo realizar licitações específicas, obedecida a legislação pertinente, sem
que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos detentores do registro de
preços, sendo-lhes assegurado a preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE
3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12(doze) meses contados
a partir da data da sua assinatura.
CLÁUSULA QUARTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Em decorrência desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contratos com os
prestadores de serviços, com preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor, a recusa
do detentor de registro de preços em executar o serviço no prazo estabelecido pelas
Coordenação participantes.
4.1.1. O prestador do serviço terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual
período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente
justificado e aceito.
4.1.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação
exigidas no edital, as quais deverão ser mantidas pela contratada durante todo o período da
contratação.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES
5.1. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:
5.1.1. Atender os pedidos efetuados pela(s) Coordenação(ões) participante(s) do SRP, bem
como aqueles decorrentes de remanejamento registrados nesta Ata, durante a sua vigência.
5.1.2. Executar os serviços ofertados, por preço unitário registrado, nas quantidades e
especificações indicadas no Edital e Termo de Referência – Anexo I.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
6.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados nas propostas das signatárias desta
Ata, anexas a este instrumento e servirão de base para futuras aquisições, observadas as
condições de mercado.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1. O(s) preço(s) registrado(s) é(são) fixo(s) e irreajustável(is) durante a vigência da Ata de
Registro de Preços, sendo entretanto, admitido o reequilíbrio econômico/financeiro, na
hipótese de alterações do preço registrado em relação aos valores praticados no mercado, seja
em decorrência da elevação ou redução, conforme previsto no item 15.6 e subitens, do Edital.
CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
8.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
8.1.1. Deixar de cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
8.1.2. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
8.1.3. Quando, justificadamente, não for mais do interesse do IDT.
8.2 O cancelamento do registro, na hipótese prevista no subitem 8.1, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será precedido de autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente.
8.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrente de caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO
09.1. Os serviços que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por
meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o órgão participante/interessado e o
prestador de serviço.
09.1.1. Caso o prestador de serviço classificado em primeiro lugar, não cumpra o prazo ou os
pré-requisitos estabelecidos pelo IDT em Edital, ou se recuse a executar o serviço em
conformidade com as regras do Pregão a que se acha subordinado, terá o seu registro de preço
cancelado, sem prejuízo das demais sanções previstas em lei e no instrumento contratual.
09.1.2 - Neste caso, será convocado sucessivamente por ordem de classificação, os demais
prestadores de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias contados da data da apresentação da Nota
Fiscal e Recibo, devidamente atestada pelo gestor da contratação, acompanhada da Autorização
de Compra e da Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, mediante emissão de cheque nominal ou depósito em conta bancária.
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10.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à Contratada para as devidas
correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data
de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
10.3. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada, em caso de descumprimento das
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
10.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
10.5. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer parte do fornecimento, o
prazo de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela Contratada.
10.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso a documentação tenha
sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 32, do Decreto Estadual
nº 28.089/2006, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às
seguintes penalidades:
11.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.
11.1.2. Impedimento de licitar e contratar com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho IDT, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
11.2. O licitante recolherá a multa por meio de pagamento na Tesouraria do IDT podendo ser
substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer,
será cobrada em processo de execução.
11.2.1. As multas porventura aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da Contratada, administrativa ou judicialmente, e
podendo ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
11.2.2. O atraso injustificado no prazo de fornecimento implicará multa correspondente a
3,33% (três vírgula trinta e três por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato ou
da parcela dos produtos não cumprida, até o limite de 10% (dez por cento) desse valor.
11.2.3. Na hipótese mencionada no item anterior, o atraso injustificado por período superior a
05(cinco) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a rescisão
unilateral do contrato e suas conseqüências, e da aplicação da sanção prevista no item 11.1.2.
11.2.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da
CONTRATANTE.
11.3. Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as penalidades impostas
poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
11.4. As aplicações das penalidades serão precedidas de concessões de oportunidades de ampla
defesa por parte da Contratada, na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o foro do município da capital do Estado do Ceará, para conhecer das questões
relacionadas com a presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.
12.2. Assinam esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o
compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.
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Fortaleza, ______ de ______________ 20____.

__________________________________________________
Antônio Gilvan Mendes de Oliveira
Presidente do IDT

_______________________________________________
Representante Legal da Empresa
TESTEMUNHAS:

Nome_____________________________
CPF:______________________________
RG:_______________________________

Nome_____________________________
CPF:_____________________________
RG:______________________________
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ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO Nº ______ / 20__
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM
LADO
O
INSTITUTO
DE
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO –
IDT, E, DO OUTRO, A EMPRESA
.............................................,
PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA
O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO - IDT, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 02.533.538/0001-97, sito na Avenida da Universidade, 2596 - Benfica, CEP
60.020-180, Fortaleza / CE, neste ato representado por seu Presidente, Antônio Gilvan Mendes
de Oliveira, portador do CPF nº .........................., doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e, de outro, a empresa ....................................................., inscrita no CNPJ
sob. nº ................................, Inscrição Estadual ......................., com sede na ........................
......................, neste ato representada por seu representante legal .......................
........................................, (cargo na empresa) ..........., portador da cédula de identidade RG nº
......................... expedida pelo(a) ....................... e inscrito no CPF/MF sob nº ............................,
doravante denominado CONTRATADA, firmam o presente Contrato, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico
n°_____/20____, e seus anexos, Ata de Registro nº _____/20_____,realizado de acordo com
as normas da Lei N º. 10.520, de 17/07/2002, da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas
alterações, dos preceitos de direito aplicáveis, e, ainda supletivamente, nos princípios da teoria
geral dos contratos e nas disposições do direito privado.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº
_____/20___ e seus anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte deste
instrumento, independente de sua transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1. O presente Contrato tem por objeto _____________________________________,
visando suprir as necessidades operacionais e administrativas do Instituto de Desenvolvimento
do Trabalho – IDT.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
4.1. O valor global importa na quantia de R$ _________ (_______________), sujeito a
reajustes, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da apresentação
da proposta, mediante negociações entre as partes, tendo como limite máximo a variação do
IGP/DI – FGV.
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1. Os recursos necessários para a contratação do objeto para atender ao
_________________________, conforme previsto no Contrato de Gestão Nº ___/20___
Item

Descrição
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CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS
6.1. O pagamento será efetuado até 10 (dez) dias contados da data da apresentação da Nota
Fiscal e Recibo, devidamente atestada pelo gestor da contratação, acompanhada da Autorização
de Compra e da Documentação relativa à regularidade para com a Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, mediante emissão de cheque nominal ou depósito em conta bancária.
6.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir
da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.
6.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento
das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não
estiver de acordo com as especificações deste instrumento.
6.5. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer parte do fornecimento, o prazo
de pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
6.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo
de reprografia, obrigatoriamente autenticada em Cartório. Caso a documentação tenha sido
emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO
7.1. O prazo de vigência deste contrato é de ___ (_____) meses, contado a partir da sua
assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei Federal nº
8.666/1993.
7.2. O prazo de execução do objeto deste contrato deverá obedecer, as especificações e as
condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico Nº ___/20___ e seus anexos.
7.3. Os prazos de vigência e de execução deste contrato poderão ser prorrogados nos termos
do que dispõe o art. 57, § 1º da Lei Federal n° 8.666/1993.
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL
8.1. Não será exigida prestação de garantia para esta contratação.
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO
9.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Nº 8.666/93, mediante recibo, os
fornecimentos objeto deste contrato serão considerados recebidos depois que os prepostos dos
beneficiários do contrato atestarem a conformidade do fornecimento com as faturas emitidas
pela CONTRATADA.
9.2. Todo produto entregue em desacordo com as especificações será obrigatoriamente
substituído em prazo satisfatório para devida realização do fornecimento do objeto do presente
contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.
9.3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei Nº 8.666/93, mediante recibo, os
fornecimentos do objeto deste contrato serão considerados recebidos depois que os prepostos
dos beneficiários do contrato atestarem a conformidade do fornecimento com as faturas
emitidas pela CONTRATADA.
9.3.1. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela
CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.
9.4. O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as
especificações do Termo de Referência será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o
caso, obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
sem ônus para a CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da
entrega.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS EXIGÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO

10.1. A contratada irá responsabilizar-se, em caráter exclusivo, pela prestação dos produtos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
11.2. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para
efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a CONTRATANTE proceder
à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.
11.3. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.4. Assumir plena e irrestrita responsabilidade por qualquer acidente ou incidente ocorrido,
isentando totalmente o IDT de todas e quaisquer reclamações e indenizações que possam surgir
em decorrência dos mesmos.
11.5. Instruir seu (s) empregado (s) e/ou prepostos, para que, ao entrar (em) nas dependências
do IDT, apresente(m) sua identificação ao responsável pela portaria (recepção), para fim de
registro.
11.6. Notificar o IDT, por escrito, caso ocorra qualquer fato que impossibilite o cumprimento
das cláusulas contratuais dentro dos prazos previstos.
11.7. Aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado.
11.8. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE.
11.9. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de

defeito ou em desconformidade com as especificações deste termo, no prazo de 48 horas,
contado da sua notificação.
11.10. Relatar à CONTRATANTE as ocorrências contratuais.
11.11. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social,
impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata,
aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.
11.12. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo período oferecido em sua proposta de preços, observando o prazo mínimo exigido pela
Administração.
11.13. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
Contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. A CONTRATANTE deverá assumir as seguintes obrigações:
12.1.1. Emitir as autorizações de execução de produtos, numeradas, assinadas pela autoridade
competente.
12.1.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas
alterações posteriores.

12.1.3. Notificar a CONTRATADA relativamente a qualquer irregularidade encontrada na
execução dos produtos.
12.1.4. Emitir atestados de capacidade técnica quando solicitados.
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12.1.5. Exigir, mensalmente, os documentos comprobatórios para o pagamento, conforme
especificado no item 12.3 do Edital.
12.2. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão de Autorização de
Compra.
12.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo,
em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou justificará de imediato.
12.4. Assegurar-se da correta cobrança dos produtos, observadas as glosas, antes de cada
pagamento, bem como a apresentação dos documentos comprobatórios necessários.
12.5. Não permitir que outrem execute o objeto CONTRATADO, em sua totalidade.
12.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e preços pactuados, à vista da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada depois de constatado o cumprimento de todas as formalidades e
exigências contratuais.

12.7. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do
serviço.
12.8. Efetuar o pagamento à CONTRATADA pelos produtos prestados, nas condições e
preços pactuados, à vista da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada, depois de constatado o
cumprimento de todas as formalidades e exigências contratuais.
12.9. Aplicar penalidades e multas à CONTRATADA, mediante o devido processo legal,
garantido a ampla defesa e o contraditório.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
13.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a).
________________________, ________________, especialmente designado para este fim
pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº
8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR, a quem competirá, entre
outras atribuições:
13.1.1. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do IDT, tempestivamente, todas
as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto CONTRATADO e
anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem
essas solicitações de providências.
13.1.2. Verificar a conformidade da execução do fornecimento com as normas especificadas no
Termo de Referência do Edital.
13.1.3. Encaminhar à autoridade competente, fazendo juntada dos documentos necessários,
relatório das ocorrências (falhas) observadas na execução do contrato, bem como as solicitações
de penalidades aplicáveis pelo não cumprimento de obrigações assumidas pela
CONTRATADA.
13.1.4. A ação do gestor do contrato não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais.
13.1.5 Ordenar à CONTRATADA troca ou substituição dos produtos, no caso de defeito do
objeto, imperfeições ou em desacordo com as especificações.
13.1.6. Atestar o recebimento do objeto contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES
14.1. O licitante que praticar quaisquer das condutas previstas no art. 32, do Decreto Estadual
nº 28.089/2006, sem prejuízo das sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às
seguintes penalidades:
14.1.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.
14.1.2. Impedimento de licitar e contratar com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho IDT, sendo, então, descredenciado no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e das demais cominações legais.
14.2. O licitante recolherá a multa por meio de pagamento na Tesouraria do IDT podendo ser
substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o fizer,
será cobrada em processo de execução.
14.2.1. As multas porventura aplicadas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da Contratada, administrativa ou judicialmente, e
podendo ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.
14.2.2. O atraso injustificado no prazo de fornecimento implicará multa correspondente a
3,33% (três vírgula trinta e três por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato ou
da parcela dos produtos não cumprida, até o limite de 10% (dez por cento) desse valor.
14.2.3. Na hipótese mencionada no item anterior, o atraso injustificado por período superior a
05(cinco) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com a rescisão
unilateral do contrato e suas conseqüências, e da aplicação da sanção prevista no item 14.1.2.
14.2.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da
CONTRATANTE.
14.3. Sempre que não houver prejuízo para a CONTRATANTE, as penalidades impostas
poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério.
14.4. As aplicações das penalidades serão precedidas de concessões de oportunidades de ampla
defesa por parte da Contratada, na forma da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
15.1. O CONTRATADO deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subCONTRATADOs, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos
desta clausula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou
na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;
(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.
15.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou
pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer
momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em
práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação
ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
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15.3. Considerando os propósitos dos itens acima, o CONTRATADO deverá concordar e
autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local
de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução
do contrato.
15.4. O CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas
pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de
representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas,
conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por
organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e
cíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1. Constituem motivos para rescindir o presente contrato, situações previstas nos artigos 77 a
80 da Lei 8.666/93 e suas alterações, sem que assista à CONTRATADA o direito de reclamar
quaisquer indenizações relativas a despesas decorrentes de encargos provenientes da execução
deste contrato.
16.2. O IDT, na condição de CONTRATANTE, se reserva o direito de considerar rescindido o
presente contrato, em virtude do descumprimento de qualquer obrigação nele estabelecida,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que caiba a CONTRATADA
qualquer indenização.
16.3. O CONTRATANTE poderá, também, unilateralmente, considerar rescindido o contrato,
quando não houver mais interesse de continuar com o serviço por conveniência da
administração, manifestando-se por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO
17.1. Competem a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas neste
instrumento, na Lei Nº 8.666/93 e em outras disposições legais pertinentes, realizar, via termo
aditivo, as alterações contratuais que julgarem convenientes.
17.2. O CONTRATADO, no curso da vigência contratual, se obriga a aceitar, nas mesmas
condições ora pactuadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual
de até 25% (vinte e cinco por cento), do valor inicial atualizado.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DA PUBLICAÇÃO
18.1. A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, nos termos do
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA
CONTRATADA
19.1. O CONTRATADO declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante
toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de Fortaleza-CE.
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E, por estarem de acordo com o ajustado, as partes assinam o presente instrumento, depois de
lido e achado conforme perante as testemunhas que também assinam, em 03 (três) vias, de igual
teor, para um só efeito jurídico.

Fortaleza, ____________ de ______________ 20__.
__________________________________________________
Antônio Gilvan Mendes de Oliveira
Presidente do IDT

_______________________________________________
Representante Legal da Empresa
TESTEMUNHAS:
Nome_____________________________

Nome_____________________________

CPF:______________________________

CPF:_____________________________

RG:_______________________________

RG:______________________________
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