ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2010
A União, representada pela Advocacia-Geral da União, torna público por intermédio do )
Pregoeiro Oficial, designado pela Portaria da CGLOG/SG/AGU nº 1, de 14 de setembro de 2009,
publicada no D.O.U. de 15 de setembro de 2009, que realizará licitação para Registro de
Preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA - tipo menor preço por item,
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 3.555, de 8 de agosto de
2000, (alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e pelo Decreto nº 3.784, de
6 de abril de 2001), Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, nº 4.342, de 23 de agosto
de 2002, Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, da IN/MARE nº 8, de 4 de
dezembro de 1998, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, bem como as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e neste
Processo nº 00404.002559/2010-10.
DATA:
HORÁRIO:
LOCAL:
1.

29/7/2010
10:00h
www.comprasnet.gov.br

DO OBJETO
1.1 Registro de Preços para aquisição de material de consumo diverso, para atender às
unidades da Advocacia-Geral da União, conforme especificações e quantidades
consignadas no Anexo I deste Edital.
1.2 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I
II
III
IV
V

ANEXO VI
2.

Termo de Referência
Modelo de Ata de Registro de Preços
Modelo de Pedido de Compra/Fornecimento
Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos
Modelo de Declaração - Menor (Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo
Decreto nº 4.358/2002).
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar deste Pregão as empresas que:
2.1.1
atendam às condições deste Edital e apresentem os documentos nele
exigidos, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada em
Cartório de Notas e Ofício competente, ou pelo Pregoeiro Oficial ou por membro
da Equipe de Apoio (Servidor), à vista dos originais;
2.1.2
estejam cadastradas e habilitadas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto
3.722, de 9 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de 2001,
alterado pelo Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de 2002;
2.1.2.1
as empresas não cadastradas no SICAF e que tiverem interesse
em participar deste pregão deverão providenciar o seu cadastramento e
sua habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da
Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data do
recebimento das propostas (Parágrafo único do art. 3 do Decreto nº
3.722/2001, alterado pelo Decreto nº 4.485, de 25 de novembro de
2002);
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2.1.3
não estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação,
consórcios de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si;
2.1.4
empresas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno
porte desde que comprove tal condição por meio de registros no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso;
2.1.5
não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do
Distrito Federal, bem como impedido de licitar e de contratar com a União.
3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha,
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3, § 1º, do Decreto nº
5.450/2005), no site: www.comprasnet.gov.br.
3.2 Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a
autoridade competente do órgão promotor da licitação, o Pregoeiro, os membros da
equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica. (art. 3
do Decreto nº 5.450/2005).
3.3 O credenciamento do licitante dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito
obrigatório para sua habilitação. (art. 3, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão. (art. 3, § 6º, do Decreto nº 5.450/2005).
3.5 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 à Advocacia-Geral da União - AGU, promotora da
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros. (art. 3, § 5º, do Decreto nº 5.450/2005).

4.

DO ENVIO DA PROPOSTA
4.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar
as propostas com a descrição do objeto ofertado, (Anexo I do Edital), e o preço com
valores unitários e totais, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, ou
seja, às 10:00h do dia 29 de julho de 2010, horário de Brasília, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a
fase de recebimento de propostas (art. 21, do Decreto nº 5.450/2005).
4.2

Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
o procedimento licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão. (art. 13, Inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005).

4.3

O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive
os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor
do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. (art. 13, Inciso III, do
Decreto nº 5.450/2005).

4.4 A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do
licitante (art. 21, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.5 Para participação no pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório (art. 21, § 2º, do Decreto nº 5.450/2005).
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4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas no edital (art. 21, § 3º, do Decreto nº
5.450/2005).
4.7 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (art. 21, § 4º, do Decreto nº 5.450/2005).
4.8 Concluída a etapa de lances, a empresa detentora do menor lance deverá
encaminhar sua proposta contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado,
no prazo máximo de 24 horas, contado a partir do encerramento da etapa de lances,
com o preço unitário e total atualizados em conformidade com os lances
eventualmente ofertados. A comprovação dar-se-á mediante envio imediato da
proposta de preços e documentação para o Fax n.º (61) 3105-8938, com posterior
encaminhamento do original (via Sedex) ou cópia autenticada no prazo estabelecido
acima.
4.9 A Proposta (referida nos subitens 4.1 e 4.8) deverá apresentar as seguintes
condições:
4.9.1

prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação;

4.9.2 especificações dos produtos ofertados, informando, inclusive, marca e/ou
fabricante, detalhando de forma clara todas as informações constantes no Termo
de Referência;
4.9.3 prazos de entrega e de garantia, observados os exigidos no Anexo I do Edital;
4.9.4 o correio eletrônico (e-mail), número de telefone e fax, para realização dos
contatos, durante a vigência da Ata;
4.9.5 preço unitário e total do item, de acordo com os preços praticados no mercado,
conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, em algarismo e
por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando a
quantidade constante do Anexo I do presente Edital;
4.9.5.1 nos preços cotados deverão estar incluídos todos os impostos, taxas,
fretes e demais encargos;
4.9.5.2

o preço máximo unitário admissível será o constante no Anexo I do
Edital, em conformidade com o inciso III, do art. 9, do Decreto nº
3.931/2001.

4.10 Encaminhar Contrato Social, Procuração, Identidade e CPF, todos devidamente
autenticados, para fins contratuais.
4.11 A proposta de preços poderá conter o nome do banco, o código da agência e o
número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.
4.12 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
4.13 Declarar se a empresa enquadra-se como microempresa ou empresa de pequeno
porte com base na Lei Complementar nº 123/06, se for o caso.
4.14 Será desclassificada a proposta que não atenda às exigências do presente Edital,
for omissa ou apresente irregularidades insanáveis.
5. DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1

A partir das 10:00h do dia 29 de julho de 2010, e em conformidade com o
subitem 4.1 deste Edital, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico nº
41/2010, com a divulgação das Propostas recebidas e início da etapa de lances,
conforme Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, publicado no D.O.U. de 1º
de junho de 2005.

6. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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6.1 Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando
então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico. (art. 24, do Decreto nº 5.450/2005).
6.2 Observado o horário fixado para a formulação de lance e as regras de sua
aceitação, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
6.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.
6.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
6.5 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro.
6.6 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro.
6.8 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após
o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
6.9 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições
diferentes daquelas previstas no Edital.
6.9.1

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

6.10 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão
sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.11 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada
somente após comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado
para divulgação.
6.12 Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço, não
se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver
propostas apresentadas por microempresa ou empresa de pequeno porte, no
intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá
proceder da forma abaixo:
6.12.1 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos, após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
6.12.2

não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas os licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista no
subitem 6.12, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

6.12.3 o Pregoeiro solicitará documentos que comprovem o enquadramento do
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.
6.13Na hipótese de não contratação nos termos previstos na condição anterior, o
objeto licitado, será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.
6.14Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante detentor da melhor
oferta deverá encaminhar, de imediato, a proposta de preços com os respectivos
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valores constantes da planilha de formação de custos readequados ao lance
vencedor e a documentação através do Fax (61)3105-8938, (§ 6º, art. 25 do
Decreto nº 5.450/2005).
6.14.1 o encaminhamento da documentação original ou cópia autenticada, deverá
ocorrer no prazo máximo de 24 horas.
6.14.2 os documentos a serem apresentados para cumprimento desta exigência
são os relacionados no item 8 deste Edital.
6.15 Concluída a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para
contratação e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
7.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1

O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas, decidindo sobre a aceitação
dos preços obtidos:
7.1.1

o julgamento será realizado pelo menor preço por item, sendo aceito
somente duas casas decimais, com o valor unitário exato, para se
evitar dízimas.

7.2

Analisadas as propostas, e à aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro
divulgará o Resultado de Julgamento da Proposta.

7.3

Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda a este Edital.

7.4

Ocorrendo à situação a que se refere o subitem anterior, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.4.1

a negociação será realizada por meio de sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

7.5

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

8.

DA HABILITAÇÃO

8.1

A habilitação dos licitantes vencedores será verificada “on line” no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, após a análise, julgamento e
aceitabilidade da Proposta, devendo, ainda, apresentar os seguintes
documentos:
8.1.1 Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo de sua

Habilitação, conforme regulamentação constante da IN/MARE nº 05/1995,
atualizada, nos termos do modelo constante do Anexo IV deste Edital,
assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador do licitante,
devidamente identificado;
8.1.2 Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta

de menores, conforme disposições contidas na Lei n° 9.854, de 27 de
outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de
setembro de 2002, de acordo com o Anexo V deste Edital;

8.1.3 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme disposições

contidas na Instrução Normativa nº 2, de 16.9.09, SLTI/MP, de acordo com
o Anexo VI deste Edital.

8.1.4 Atestado de Capacidade Técnica, (declaração ou certidão), fornecido por

pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa
licitante fornecido ou estar fornecendo materiais compatíveis e
pertinentes com o objeto desta licitação;
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8.1.5 Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou, se for o caso, Certidão

de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da
pessoa jurídica, com emissão de até 30 (trinta) dias da abertura da
licitação;
8.1.6 Comprovação da boa situação financeira do licitante, aferida com base

nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) maiores que um (>1), analisada automaticamente pelo
SICAF;
8.1.6.1

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a
1(um) em qualquer dos índices referidos no subitem 8.1.6, deverão
comprovar o capital mínimo de 10% do somatório dos valores
estimados dos itens a serem contratados, de cada licitante
específico, de acordo com os §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº
8.666/93.

8.2 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,

em cópia autenticada em cartório competente, publicação em órgão da imprensa
oficial ou em cópias simples, desde que acompanhadas dos originais para
conferência pelo Pregoeiro.

8.3 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento”, em

substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

8.4 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma

restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2
(dois) dias úteis, cujo término inicial corresponderá ao momento em que a
proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.5

Serão inabilitadas as empresas que não atenderem ao item 8 deste Edital.

8.6 As empresas detentoras dos menores lances deverão encaminhar junto com a

documentação, contrato consolidado Registrado na Junta Comercial, identidade e
CPF, se for o caso, procuração, todos devidamente autenticados, para fins
contratuais.

9.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS, na forma da minuta constante do Anexo II e nas condições previstas
neste Edital.
9.2 Será celebrada Ata de Registro de Preços para cobertura de todos os itens e seus
quantitativos constantes do Anexo I deste Edital.
9.3 A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá validade de 1 (um) ano,
a partir da data de sua assinatura.
9.4

DA FORMALIZAÇÃO
9.4.1 Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços de
cada item, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os
demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, em
número necessário para completar o quantitativo total estimado no Edital,
obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos.
9.4.2 A AGU convocará formalmente os fornecedores, com antecedência
mínima de 3 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a
reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
9.4.3 No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que
constará da Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de
formalização do compromisso.
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9.4.4 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação, por extrato, da Ata, no
Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
9.4.5 O prazo previsto no subitem 9.4.2 poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado por um dos
fornecedores convocados, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela AGU.
9.4.6 No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem
prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital, a AGU registrará os
demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro
classificado na licitação.
9.4.7 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a AGU fará o
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
demais fornecedores a nova ordem de registro.
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DOS USUÁRIOS
10.1 Nos termos do art. 8 do Decreto nº 3.931/2001, durante a vigência, a
Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e em conformidade com o disposto
no § 3º do art. 8 do mesmo diploma legal.
10.2 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os materiais registrados
dos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valerse de outros meios legais para adquiri-los, observado o disposto no subitem
10.3 deste Edital.
10.3 É assegurada aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços a
preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o subitem
10.2, do processo específico para compra, resultar preço igual ou superior
ao registrado.
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O CANCELAMENTO

11.1

O cancelamento automático da Ata de Registro de Preços ocorrerá:
11.1.1

por decurso do prazo de vigência;

11.1.2 quando não restarem fornecedores registrados; ou
11.1.3
11.2

quando o interesse público assim exigir;

O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas
seguintes hipóteses;
11.2.1

A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências da Ata, na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso
fortuito ou de força maior devidamente comprovados;

11.2.2

Pela Administração, unilateralmente, quando o fornecedor:
11.2.2.1 não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se
tornar superior àqueles praticados no mercado;
11.2.2.2 perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica
exigida no procedimento licitatório;
11.2.2.3 não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
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11.2.2.4 não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido,
os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
11.2.2.5 caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial
das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou
nos pedidos de compra dela decorrentes.
11

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

12.1

A AGU, por intermédio da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, será o
órgão responsável pelo controle e administração da Ata de Registro de Preços
decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitada pelos órgãos
usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, o
fornecedor para o qual será emitido o pedido de compra.

12.2

Somente quando o primeiro registrado atingir a totalidade do seu limite de
fornecimento estabelecido na Ata de Registro de Preços, será indicado o segundo
e, assim sucessivamente, podendo ser indicados mais de um, ao mesmo tempo,
quando o quantitativo do pedido de compra for superior ao saldo do fornecedor
da vez.

12.3

A emissão do pedido de compra/fornecimento será da inteira responsabilidade e
iniciativa dos órgãos usuários do registro, cabendo aos mesmos todos os atos de
administração junto aos fornecedores e serão formalizados por intermédio de
empenho, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras
ou por contrato nas hipóteses em que tais cláusulas se fizerem necessárias.

12.4

A Administração não emitirá qualquer pedido de compra sem a prévia existência
do respectivo crédito orçamentário.

12.5

A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada
e conterá o endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar
o respectivo pedido de compra, além da menção da Ata de Registro de Preços
que se refere.

12.6

O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não
retirar o pedido de compra ou empenho no prazo estipulado ou não cumprir as
obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços estará sujeito às sanções
previstas neste Edital.
12.6.1

O licitante vencedor terá o prazo de 3 (três) dias úteis contados da data
de sua convocação para retirar o Pedido de Compra/Fornecimento ou a
Nota de Empenho, sob pena de incorrer nas sanções previstas no item
23 deste Edital.

12.7

Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a
ocorrência à AGU e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinado o
pedido de compra, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para
aplicação de penalidades.
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DOS ACRÉSCIMOS DOS QUANTITATIVOS

13.1

A AGU poderá adquirir quantitativos superiores àqueles registrados para cada
item, limitado a 25 % (vinte e cinco por cento) do valor global estimado.

13.2

Na hipótese prevista no item anterior, a aquisição se dará pela ordem de registro
e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
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DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

14.1

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, ou de redução
dos preços praticados no mercado.
14.1.1

Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do
inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, a Administração, se julgar
8

conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatório.
14.2

Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas
condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela
Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela AGU para
alteração, por aditamento, do preço da Ata.

14.3

O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou
bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.

14.4

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

14.5

14.4.1

Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;

14.4.2

Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido; e

14.4.3

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação.

Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.5.1

Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e

14.5.2

Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de
negociação.

14.6

Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
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DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

15.1

Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma
eletrônica.
15.1.1

Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 horas.

15.1.2

Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

15.1.3

As impugnações deverão ser entregues diretamente ao Pregoeiro ou à
Equipe de Apoio, na Divisão de Compras e Licitações –
DICOL/COLIC/CGLOG/SG/AGU, localizada no Setor de Indústrias
Gráficas – SIG, Quadra 6, Lote 800 – Setor Oeste, Bloco A, Sala 105-B,
Térreo, Edifício Sede da AGU em Brasília/DF, CEP: 70.610-460.
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DOS ESCLARECIMENTOS

16.1

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail:
cpl.sg@agu.gov.br.
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DOS RECURSOS

17.1

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de
forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
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intenção de recorrer, no prazo de 30 (trinta) minutos a contar da abertura da
fase recursal, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentar
as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem 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.
17.1.1

A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à
intenção de recorrer, nos termos do subitem acima, importará a
decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizada a adjudicar o
objeto ao licitante declarado vencedor.

17.1.2

As razões de recurso deverão ser entregues na Divisão de Compras e
Licitações – DICOL/COLIC/CGLOG/SG/AGU da Advocacia-Geral da
União, situada no SIG, Quadra 6, Lote 800 – Setor Oeste, Bloco A, Sala
105-B, Edifício Sede da AGU em Brasília/DF, CEP: 70.610-460 e
disponibilizado na íntegra no site www.comprasnet.gov.br.

17.2

O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis
de aproveitamento.

17.3

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento
licitatório.

17.4

O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

17.5

Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em
formulários próprios, no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos
legais, enviados por fax, bem como os que não contiverem a identificação do
responsável legal ou preposto da empresa.

17.6

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Divisão de Compras e Licitações – DICOL/COLIC/CGLOG/SG/AGU da AdvocaciaGeral da União, situada no SIG, Quadra 6, Lote 800 – Setor Oeste, Bloco A, Sala
105-B, Edifício Sede da AGU em Brasília/DF, CEP: 70.610-460.
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DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.1

A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre
que não houver recurso.

18.2

A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e
só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao licitante vencedor,
pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
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DO PRAZO DE ENTREGA E VALIDADE DO MATERIAL

19.1

De até 10 (dez) dias contados da data de recebimento da Nota de Empenho,
para a entrega do(s) material(is) cotado(s) de acordo com as especificações e
demais condições estipuladas em sua proposta comercial.

19.2

A validade do(s) material(is) deverá(ão) ser de no mínimo 12 (doze) meses, a
contar da data do recebimento definitivo.
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DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

20.1

A entrega deverá ser feita diretamente ao Almoxarifado da SG/AGU, localizado
no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 06, lote 800, Subsolo (entrada pelo
Departamento de Imprensa Nacional), no horário das 08h às 11:00h e 14h às
17:00h, dias úteis, de Segunda a Sexta feira;

20.2

A fornecedora deverá, antes de efetuar a entrega, entrar em contato com a AGU
pelos telefones: (61) 3105-8985 / 8845 para fins de agendamento

20.3

O(s) material (is) deverá (ão) ser entregues acondicionado(s) adequadamente,
de forma a permitir completa segurança durante o transporte.
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CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
10

21.1

O(s) material(is) deverá(ao) ser aceito(s), da seguinte forma:
a)

Provisoriamente, pelo Serviço de Material - SEMAT, para efeito de
posterior verificação da conformidade do material com as especificações
constantes no Anexo I;

b)

Definitivamente, 10(dez) dias após verificação de qualidade e quantidade
dos materiais e conseqüente aceitação pelo Serviço de Material – SEMAT.
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DO PAGAMENTO

22.1

Conforme IN MARE Nº 08 de 04/12/1998, art. 28, o pagamento referente ao
fornecimento do(s) material(s) será(ao) efetuado(s) em até 5 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data do atesto da fatura/nota fiscal.

22.2

A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via
“on line”), com resultado favorável.

22.3

Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente
atestada, o valor devido pela Advocacia-Geral da União - AGU será atualizado
financeiramente, obedecendo à legislação vigente.

22.4

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota
Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções
necessárias, não respondendo a AGU por quaisquer encargos resultantes de
atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

22.5

As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento da União, existentes nas dotações da AGU ou dos
órgãos e entidades usuários, na data dos respectivos empenhos.
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DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1

Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005,
aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar
a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com
a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato e das demais
cominações legais.

23.2

Além do previsto no subitem anterior, e pelo descumprimento total ou parcial
das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações
previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/1993, a Administração poderá
aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:
23.2.1

advertência;

23.2.2

multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco
por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia de
inadimplência, até o limite de 15 (quinze) dias úteis de atraso na
execução dos serviços caracterizando inexecução parcial;

23.2.3

multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento), sobre o valor
contratado, no caso de inexecução total do contrato.

23.3

As sanções previstas nos subitens 23.1 e 23.2.1 poderão ser aplicadas
concomitantemente com as dos subitens 23.2.2 e 23.2.3, facultada a defesa
prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data
em que tomar ciência.

23.4

As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF.

23.5

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o
contraditório e a ampla defesa.
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11

DA AMOSTRA

24.1

A primeira colocada, deverá apresentar amostra do item para o qual foi
classificada, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados do
encerramento da fase de lances deste certame.
24.1.1

A amostra deverá ser entregue diretamente na Divisão Compras e
Licitação, localizado no Setor de Indústrias Gráficas - SIG, Quadra 6, Lote
800, sala 105-B, no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, de
Segunda a Sexta-feira, em Brasília/DF.

24.1.2

A Área Técnica procederá à análise da amostra em conformidade com as
especificações constantes do presente Termo de Referência.

24.1.3

O teste a ser realizado aferirá a qualidade do item cotado, observados os
critérios estabelecidos no Termo de Referência.

24.1.4

A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o
número do pregão, o número do item, o CNPJ e o nome ou a razão social
da licitante, podendo a proponente ser desclassificada, caso não esteja
sua amostra de acordo com o proposto nesse subitem.

24.1.5

Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será
convocada a autora da segunda melhor proposta para, caso o seu preço
esteja dentro da margem orçamentária da Administração, apresentar
sua amostra, estando sujeita às mesmas condições, e assim
sucessivamente.

24.1.6

A licitante deverá retirar a amostra apresentada, sem ônus para a AGU,
logo após o encerramento oficial do certame.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1

A validade do produto ofertado será de no mínimo 12 (doze) meses, para os itens
01, 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 32, 33, 37, 38, 39, 40, e 49
contados a partir do recebimento definitivo, impressa pelo fabricante na
embalagem do material.

25.2

Todos os materiais deverão constar em suas embalagens, descrições e
especificações na língua portuguesa ou rótulo com as mesmas características.

25.3

No caso de oferta de cartuchos de toner de marca diferente da marca da
impressora a que se destinam, fica esclarecido que a(s) LICITANTE(S) deverá(ão)
encaminhar para o setor de informática um arquivo com o Laudo/Relatório de
Análise Técnica expedido por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO ou
IPT pertencente à Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), com escopo
de acreditação na norma ABNT/NBR/ISO/IEC 19752, para realização de ensaios
ópticos comparativos com um cartucho de toner original do fabricante da
impressora, que comprove a boa qualidade e o bom desempenho dos cartuchos
quando empregados no fim a que se destinam.

25.4

A exigência do Laudo/Relatório é amparada nas seguintes deliberações do
Tribunal de Contas da União – TCU:

25.5
25.6

25.4.1 Decisão n.º 130/2002 – Plenário;
25.4.2 Decisão n.º 516/2002 – Plenário;
25.4.3 Decisão n.º 1196/2002 – Plenário;
25.4.4 Decisão n.º 1476/2002 – Plenário;
25.4.5 Acórdão n.º 1446/2004;
25.4.6 Acórdão n.º 1033/2007.
O não cumprimento do disposto no subitem 25.3 acima, acarretará a
desclassificação da proponente.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação, em contrário, do Pregoeiro.
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25.7

Esta Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente em face de
razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e deverá ser
anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado, não gerando, neste caso, para os
licitantes, qualquer direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do
contrato.

25.8

Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.

25.9

É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta.

25.10 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
25.11

Iniciada a etapa de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

24.8

A homologação do resultado desta licitação não implicará, para o licitante, direito
à aquisição dos materiais pela Administração.

24.9

O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da
sessão pública de pregão.

24.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em
dias de expediente normais;
24.11 Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes do item 23 deste
Edital, o lance será considerado proposta.
24.12 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse
da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
24.13 As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela própria contratada,
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitação e proposta de preço, não se admitindo notas fiscais
emitidas com outro CNPJ mesmo aquele de filial ou da matriz.
24.14

Quaisquer informações complementares sobre este Edital e seus anexos poderão
ser obtidas na Divisão de Compras e Licitações - DICOL/COLIC/CGLOG da
Advocacia-Geral da União, situada no Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 6
Lote 800 – Setor Oeste, Bloco A, Sala 105-B, Edifício Sede da AGU em Brasília/DF,
CEP: 70.610-460, ou pelos telefones (61) 3105-8843 e 3105-8102, Fax (61)
3105-8938, no horário das 8:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 18:00 h, e-mail:
cpl.sg@agu.gov.br.

24.15 O Foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem deste procedimento
licitatório será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.
Brasília-DF, 16 de julho de 2010.
Maria Jose Tosta
Pregoeira Oficial - SG/AGU
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. JUSTIFICATIVA
1.1.

1.2

Contratação de empresa (s) para aquisição de material de consumo por meio de
Registro de Preços, tendo em vista a necessidade de contratações freqüentes, bem
como, por ser mais conveniente para Administração que as aquisições ocorram de
forma parcelada, para evitar a formação de grandes estoques.
A aquisição em questão teve como base o quantitativo utilizado no exercício de 2009
acrescido de + 50% devido ao ingresso de novos servidores e implantação de novas
unidades administradas pela CGLOG e atenderá as demandas advindas das unidades
da AGU localizadas em Brasília, na região Norte e no Estado do Goiás no decorrer do
exercício de 2010.

2. OBJETO
2.1

Registro de Preços para aquisição de material de consumo diverso, para atender às
Unidades da Advocacia-Geral da União, nos termos da justificativa, subitem 1.1 e
conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

01

Água sanitária, embalagem frasco de 1 litro com tampa rosqueável para evitar
derramamento. Ref.: Brilhante, equivalente ou de melhor qualidade.

UNID. QUANT.

FR

200

02

Álcool em Gel Antisséptico para higienização de mãos, embalagem de
500 ml (440 gr), acompanhada de válvula pump, com no mínimo 3
tipos de hidratantes. Constituído de álcool neutro, bidestilado, isento
de contaminantes. Produto Biodegradável. Gel a base de alcoóis que
evaporam sem deixar odores residuais, e com largo espectro. Ideal
para serem usados em residências, escritórios, hospitais, restaurantes,
clubes, etc. Ref.: Asseptgel, Infection Free, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat:
0269943

UN

800

03

Alfinete para quadro de aviso, colorido, cabeça redonda, caixa com 50 alfinetes.
Catmat: 0032492

CX

500

04

Bandeira do Brasil medindo 2 panos (1,28 x 0,90 m), confeccionada
em cetim de 1.ª qualidade e dupla face, bordada para uso interno.
(Especificações: Lei nº 5.700/71, Capítulo III, Seção I – Anexo
II). Catmat: 0245011

UN

50

05

Bloco papel tipo superbond offset, gramatura 75 g/m², med.
76mmx76mm, autoadesivo, adesivo acrílico sintético removível e
reposicionável, cores neon variadas, bloco com 100 folhas no formato
sanfona (adesivo intercalado) tipo pop-up. Ref.: 3M, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0232458

UN

5.500

(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0310507

14

06

Bloco para recados, autoadesivo, med. 38mmx50mm, com 100 folhas
cada, embalagem com 04 cores neon. Ref.: 3M, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0353256

UN

1.100

07

Borracha plástica, med. 44x21x11mm, Composição: PVC, corantes,
glicerina e aglutinantes, com protetor plástico. Ref.: Faber Castell,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0132683

UN

2.500

08

Caneta esferográfica corpo plástico transparente incolor, sextavado,
latão com esfera de tungstênio, com 01 furo lateral aproximadamente
ao centro para saída de ar, escrita grossa na cor verde, tampo da
parte superior por pressão e não rosqueável, tampa com respirador,
embaladas em caixas com 50 unidades. Ref.: BIC, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0271841

UN

1.200

09

Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo plástico composto de
polipropileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida), ponta de
latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita com duração entre
2.000m e 3.000m na cor AZUL, tampinha em polietileno de baixa
densidade fixada por pressão e não rosqueada tampa composta de
mistura de polietileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida)
com respirador e clip para fixação no bolso, embaladas em caixas com
12 unidades. (MPOG, IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.) Ref.: BIC,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat 0032859

UN

16.000

10

Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo plástico composto de
polipropileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida), ponta de
latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita com duração entre
2.000m e 3.000m na cor PRETA, tampinha em polietileno de baixa
densidade fixada por pressão e não rosqueada tampa composta de
mistura de polietileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida)
com respirador e clip para fixação no bolso, embaladas em caixas com
12 unidades. (MPOG, IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.) Ref.: BIC,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0032859

UN

5.000

11

Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo plástico composto de
polipropileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida), ponta de
latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita com duração entre
2.000m e 3.000m na cor VERMELHA, tampinha em polietileno de
baixa densidade fixada por pressão e não rosqueada tampa composta
de mistura de polietileno e material reciclado (tipo caixas de longa
vida) com respirador e clip para fixação no bolso, embaladas em
caixas com 12 unidades. (MPOG, IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.) Ref.:
BIC, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0032859

UN

3.200

12

Caneta marca texto corpo opaca na cor amarela fluorescente, traços
2,5mm sublinhado e 5 mm marcação. Ref.: PILOT, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0285974

UN

6.500

13

Caneta marcadora permanente para CD/DVD, tinta a base de álcool,
ponta 2.0mm, com informações em português no corpo da caneta,
data de validade de no mínimo 12 meses. Ref.: Faber Castell,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0317251

UN

1.200

15

14

Cartucho de toner para impressora SAMSUNG SCX-4828FN, referência
MLT-D209L. Capacidade de impressão de 5.000 páginas a 5% de
cobertura. Ref.: SAMSUNG, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0371052

UN

3.000

15

Cilindro (Drum) Cód. DR-350, p/ os modelos: HL-2040, HL-2070, DCP7020, MFC-7420, MFC-7220, InteliFax 2820, durabilidade. 12.000 pags.
Ref.: Brother, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão
2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0313313

UN

1.000

16

Clipe niquelado nº 00, embalado em caixa com 100 unidades. Catmat:
0272523

CX

3.000

17

Clipe niquelado nº 01, embalado em caixa com 100 unidades Catmat:
0379819

CX

3.000

18

Clipe niquelado nº 04, embalado em caixa com 100 unidades. Catmat:
0292031

CX

3.000

19

Clipe niquelado nº 08, embalado em caixa com 25 unidades. Catmat:
0032573

CX

3.000

20

Cola CA-40, adesivo instantâneo, peso líquido 20g, para plásticos,
borrachas, metais; baixa viscosidade e secagem rápida. Ref.: 3M,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0320133

UN

150

21

Cola em bastão, branca, composição; à base de éter poliglucosídeo,
sem glicerina, sem resina sintética, tampa com perfeita vedação,
produto atóxico, embalagem com dados de identificação do produto,
informações de risco à saúde, CRQ do químico responsável e prazo de
validade. Tubo com 10 gramas, indicado para colagem em papel,
cartolina, colagem rápida, embalado em caixas com 12 tubos. Ref.
Pritt ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat: 0313939

UN

7.500

22

Colchete latonado nº 04, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes). Catmat: 0278616

CX

1.000

23

Colchete latonado nº 05, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes). Catmat: 0278617

CX

500

24

Colchete latonado nº 06, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes) Catmat: 0278607

CX

1.000

25

Colchete latonado nº 07, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes). Catmat: 0278608

CX

1.000

26

Colchete latonado nº 08, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes). Catmat: 0279430

CX

1.000

27

Colchete latonado nº 10, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes). Catmat: 0282742

CX

1.000

28

Colchete latonado nº 12, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes). Catmat: 0367977

CX

1.500

29

Colchete latonado nº 14, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes). Catmat: 0278612.

CX

1.500

30

Colchete latonado nº 15, embalado em caixa com 72 colchetes, sem
abas afiadas (cortantes). Catmat: 0278614

CX

2.000
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31

Copo de vidro, capacidade de 320 ml, incolor, tipo taça, h 146 mm, Ø
82,1 mm, 180 g para água, superfície lisa e parede fina, transmitância
transparente. Ref.: Gallant, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0107271

UN

5.500

32

Corretivo em fita com aparelho aplicador roller, med. 4,2mmx8,5mt,
com instruções, composição: a base de poliacrilato, CRQ e nome do
químico responsável, validade mínima de 12 meses impressa no
aparelho aplicador. Ref. Pritt, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0333267

UN

1.200

33

Corretivo em líquido com tubo corta gotas e pincel aplicador,
composição: a base de água, atóxico e inodoro, secagem rápida. CRQ
e nome do químico responsável, validade mínima de 12 meses
impressa no tubo. Ref. BIC, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0290284

UN

500

34

Estilete retrátil 6" largo, lâmina em aço temperado, corpo injetado em
polipropileno, dispositivo para travar lâmina, quebrador de lâmina
removível, comprimento: 23,5cm, largura: 9,0cm, altura: 2,5cm, peso:
0,05kg. Ref. Tramontina, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat 0132675

UN

800

35

Extrator de grampos tipo espátula, em aço inox medindo
aproximadamente 15,2cm x 1,5cm, para grampos 26/6 e 26/8. Ref.:
ACC, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão
2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0278812

UN

3.000

36

Filtro descartável para café, n.º 103, caixa com 40 unidades. Catmat:
0237590

CX

150

37

Fita adesiva crepe, com papel crepado e adesivo de resina e borracha
sintética, espessura de 0,11mm, med. 25mmx 50m, cor branca,
monoface. Ref.: 3M, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0278969

UN

1.500

38

Fita adesiva crepe, com papel crepado e adesivo de resina e borracha
sintética, espessura de 0,11mm, med. 50mmx 50m, cor branca,
monoface. Ref.: 3M, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0278973

UN

1.000

39

Fita adesiva para empacotamento marrom, com filme de polipropileno
bi-orientado (BOPP), com adesivo de resina e borracha sintética, alta
adesão à superfície a ser colada, espessura total de 0,060mm,
medindo 50mmx50m. Ref.: 3M, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0316257

UN

15.000

40

Fita adesiva, transparente (mágica), com dorso de polipropileno biorientado, de 23 a 25 micra de espessura, com adesivo a base de
borracha e resina sintética (boa resistência ao cisalhamento). Lateral
micro serrilhado para promover o corte manual com facilidade,
totalmente incolor medindo 50mmx65m. Ref.: 3M, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0319987

UN

500

41

Grampo de aço para grampeador, FC9 n.º 12 – Caixa com 5.000 (cinco
mil) unidades. Catmat: 0032468

CX

50

42

Grampos 26/6, caixa com 5.000 grampos, em arame resistente
cobreado comum. Ref.: ACC, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0289509

CX

2.500
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43

Laço com roseta confeccionado em cetim, modelo luxo bordado nas
cores da bandeira do Brasil (fazer conjunto no mastro com a bandeira
do Brasil). Catmat: 0244968

UN

50

44

Lápis tipo ecológico HB n.º 2, composição do corpo: mínimo de
40%
de
poliestireno
reciclado,
sem
madeira,
mina
ultrarresistente, não quebra com facilidade e não lasca quando
apontado e quando quebra, sem borracha nas pontas, corpo
hexagonal. Mina HB n.º 2. (MPOG, IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º,
I.) Ref.: Evolution style, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat 0272348

UN

10.000

45

Livro Ata, material papel sulfite, quantidade de 100 folhas,
comprimento 230 mm, largura 220 mm, características adicionais:
capa dura de papelão e folhas numeradas. Ref.: ACP, equivalente ou
de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat 0121347

UN

350

46

Maleta para Notebook 14” até 17”, com material interno Nylon e externo Couro sintético, possui 3 divisórias e alça removível. Ideal para
transportar: notebook e acessórios. Ideal para transportar: notebook
até 17”.
• Material:
• Interno: nylon
• Externo: neoprene ou koskin.
• Design: pasta.
• Divisórias: 03, para documentos, notebook e acessórios.
• Bolsos: 01.
• Alça: removível, regulável e acolchoada.
• Zíper: 02.
• Tipo de abertura: horizontal.
• Resistente à queda
• Capacidade: 14” até 17”.
• Peso aprox. do produto: 0,950 g.
• Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 48,2 x 12,7 x 35,5
cm.
Catmat: 0134597

UN

50

Ref.: Teka, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão
2401/2006, 9.3.2 – Plenário). Catmat: 0240382

UN

600

48

Papel para embrulho Kraft natural, 120g/m², medindo 96x66cm cada
folha. Catmat: 0110361.

FL

10.000

49

Papel reprográfico A3, med. 297x420mm, 90g/m², embalagem anti-umidade, papel
procedente de produção de reflorestamento indicado na embalagem, resma com
500 folhas. (MPOG, IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.). Catmat: 0230781

RS

150

50

Pasta em papel AP plastificado 240g/m² para MEMORIAL, impressão
colorida 4/0, com dois bolsos internos, um para CD e outro para papeis
diversos, medindo 32x24,2 cm (fechada), com lombada de 0,5cm.
Catmat: 0150596

UN

2.000

51

Pasta plástica em polionda lombada de 2 cm, com elástico. Catmat:
0138282

UN

500

52

Pasta plástica mod. L A4 pp 120my Produzido c/ Plástico especial
(Polipropileno - Cristal), Antirreflexo, o impresso não gruda no plástico
com o calor e também não risca. Perfeita Transparência e sem

UN

25.000

Pano de prato em tecido felpudo atoalhado de alta qualidade, medindo 44x64cm.

47
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aderência ao papel, 100% reciclável. Ideal para apresentação de
relatórios, separação de documentos, etc. Tamanho A4: 30,7 x 22,0
cm. Ref.: Chies, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão
2401/2006, 9.3.2 - Plenário). Catmat: 0303944

53

Pasta Registradora A-Z revestida externa e internamente em
polipropileno (POKF) com carbono, resistente. Com mecanismo de alta
precisão, possui cantoneiras inferiores de proteção, etiqueta dupla
face na lombada e porta etiquetas transparente no lombo. Ofício Lombo Largo 70 mm - Azul Royal. Ref.: Chies, DELLO, equivalente ou
de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat 0237767

UN

2.500

54

Pasta Registradora A-Z revestida externa e internamente em
polipropileno (POKF) com carbono, resistente. Com mecanismo de alta
precisão, possui cantoneiras inferiores de proteção, etiqueta dupla
face na lombada e porta etiquetas transparente no lombo. Ofício Lombo estreito 50 mm - Azul Royal. Ref.: Chies, DELLO, equivalente ou
de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat 0138282

UN

1.500

55

Visor plástico com etiqueta branca para pasta suspensa med. 80 x 30
x 8 mm cristal. Embalados em caixinha c/ 50 Unidades. Ref.: DELLO,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat 0238103

CX

400

56

Bandeira do Brasil medindo 4 panos (1,80 x 2,56 m), confeccionada
em tergal de 1.ª linha (73% poliéster e 27% viscose) estampada para
uso interno e externo. (Especificações: Lei nº 5.700/71, Capítulo
III, Seção I – Anexo II)

UN

20

57

Bandeira do Mercosul medindo 4 panos (1,80 x 2,56 m),
confeccionada em tergal de 1.ª linha (73% poliéster e 27% viscose)
estampada para uso interno e externo. (Especificações:
MERCOSUL/CMC/Dec. Nº 17/02, art. 1.º - Anexo)

UN

20

3 - MÉTODO E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
3.1.

O fornecimento será efetuado de forma parcelada, nos prazos, quantidades, no local e
horário especificados no presente termo de referência.

4 - DOS PRAZOS
4.1.

A fornecedora estará obrigada ao cumprimento dos seguintes prazos:

4.1.1.

De no máximo 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho,
para a entrega do (s) material (is) cotado (s) de acordo com as especificações e
demais condições estipuladas em sua proposta comercial;

4.1.2.

A validade do (s) material (is) deverá (ão) ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar
da data do recebimento definitivo.

4.1.3.

Validade da proposta com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias.

5 - DO LOCAL DE ENTREGA DOS BENS
5.1.

A entrega deverá ser feita diretamente ao Almoxarifado da DIMAP/SG/AGU, localizado
no Setor de Indústrias Gráficas, quadra 06, lote 800, Subsolo (entrada pelo
Departamento de Imprensa Nacional), no horário das 08h às 11h e das 14h às 17h, de
Segunda a Sexta feira;
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5.1.1.

O (s) material (is) deverá (ão) ser entregue (s) acondicionado (s) adequadamente, de
forma a permitir completa segurança durante o transporte;

6 - CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
6.1.

O (s) material (is) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

a)

Provisoriamente, pelo Serviço de Material – SEMAT, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações constantes da planilha
supra.

b)

Definitivamente, 10 (dez) dias após verificação de qualidade e quantidade dos
materiais e conseqüente aceitação pelo Serviço de Material – SEMAT.

7 - DEVERES DO FORNECEDOR
7.1.

Entregar o (s) material (is) no prazo preestabelecido e de acordo com as especificações
constantes no presente termo de referência;

7.1.1. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos que se fizerem no material, de até 25%
(vinte cinco por cento) do seu valor inicial, conforme art. 23 da IN/MARE n.º 08 de 04
de dezembro de 1998.
7.1.2.

Comunicar à Advocacia-Geral da União, através da Divisão de Material e Patrimônio,
por escrito, no prazo máximo de 24h que anteceder ao vencimento do prazo de
entrega dos itens adjudicados, informando os motivos que impossibilitam o
cumprimento do previsto no item 4;

7.1.3.

Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as
especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de
transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

8 - DEVERES DA AGU
8.1
8.1.1

Responsabilizar-se pelos pagamentos dos materiais recebidos dentro do prazo
estabelecido na legislação;
Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no fornecimento do objeto
adquirido.

9 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1.

Conforme o disposto no art. 28 do Decreto nº 5.450, de 31/05/2005, aquele que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a ata de registro
de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla
defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e das demais cominações legais.

9.1.1. Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art.
78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes
penalidades, sem o prejuízo de outras:
9.1.2. Advertência;
9.1.3.

Multa de mora no percentual correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento),
calculada sobre o valor total da contratação, por dia de inadimplência, até o limite de
20

15 (quinze) dias úteis de atraso na entrega dos materiais caracterizando inexecução
parcial;
9.1.4. Multa compensatória no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, no caso
de inexecução total do contrato.
9.1.5.

As sanções previstas nos subitens 9.1 e 9.1.2 poderão ser aplicadas
concomitantemente com a dos subitens 9.1.3 e 9.1.4, facultada a defesa prévia do
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua ciência.

10 - DO PAGAMENTO
10.1.

Conforme IN MARE Nº 08 de 04/12/1998, Art. 28, o pagamento referente ao
fornecimento dos materiais será efetuado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da data do atesto das fatura/nota fiscal.

11 – DO ENVIO DA PROPOSTA:
11.1.

A Proposta deverá consignar:

11.1.1. Especificação dos produtos ofertados, informando, inclusive, marca e/ou fabricante,
detalhando de forma clara, todas as informações;
11.1.2. O correio eletrônico, número de telefone e fax, para realização dos chamados, durante
o período de vigência da Ata;
11.1.3. Todas as especificações do produto ofertado, devem estar de acordo com as
especificações constantes deste termo de referência, inclusive marca, fabricante,
preços unitários e preço total, expressos em reais, incluindo todos os impostos, taxas,
frete e demais encargos;
11.1.5. Prazo de validade da proposta devendo ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos.
12 – DA AMOSTRA:
12.1.

A primeira colocada na fase de lances, caso haja a solicitação do Pregoeiro, deverá
apresentar amostra do item para o qual foi classificada, no prazo máximo de até 03
(três) dias úteis, a contar do comunicado oficial do Pregoeiro durante a fase de lances
deste certame.
A amostra será analisada considerando as especificações do presente termo de referência no que tange a qualidade do produto ofertado.

12.1.1. A amostra deverá ser entregue diretamente na Divisão Compras e Licitação, localizado
no Setor de Indústrias Gráficas - SIG, Quadra 6, Lote 800, sala 105-B, no horário das
08h às 11h e das 14h às 17h, de Segunda a Sexta-feira, em Brasília/DF.
12.1.2. A Área Técnica procederá à análise da amostra em conformidade com as
especificações constantes do presente termo de referência.
12.1.3. O teste a ser realizado aferirá a qualidade do item cotado, observados os critérios
estabelecidos no presente termo de referência.
12.1.4. A amostra deverá estar devidamente embalada e identificada com o número do
pregão, o número do item, o CNPJ e o nome ou a razão social da licitante, podendo a
proponente ser desclassificada, caso não esteja sua amostra de acordo com o
proposto nesse subitem.
12.1.5. Caso a amostra da autora da melhor proposta seja reprovada, será convocada a autora da segunda melhor proposta para, caso o seu preço esteja dentro da margem orça21

mentária da Administração, apresentar sua amostra, estando sujeita às mesmas condições, e assim sucessivamente.
12.1.6. A licitante deverá retirar a amostra apresentada, sem ônus para a AGU, logo após o
encerramento oficial do certame.
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
13.2.

A validade do produto ofertado será de no mínimo 12 (doze) meses, para os itens 01,
02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 32, 33, 37, 38, 39, 40, e 49 contados
a partir do recebimento definitivo, impressa pelo fabricante na embalagem do
material.

13.3. Todos os materiais deverão constar em suas embalagens, descrições e especificações
na língua portuguesa ou rótulo com as mesmas características.
13.2. No caso de oferta de cartuchos de toner de marca diferente da marca da impressora a
que se destinam, fica esclarecido que a(s) LICITANTE(S) deverá(ão) encaminhar para o
setor de informática um arquivo com o Laudo/Relatório de Análise Técnica expedido
por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO ou IPT pertencente à Rede
Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE), com escopo de acreditação na norma
ABNT/NBR/ISO/IEC 19752, para realização de ensaios ópticos comparativos com um
cartucho de toner original do fabricante da impressora, que comprove a boa qualidade
e o bom desempenho dos cartuchos quando empregados no fim a que se destinam.
13.3. A exigência do Laudo/Relatório é amparada nas seguintes deliberações do Tribunal de
Contas da União – TCU:
•
•
•
•
•
•
13.4.

Decisão n.º 130/2002 – Plenário;
Decisão n.º 516/2002 – Plenário;
Decisão n.º 1196/2002 – Plenário;
Decisão n.º 1476/2002 – Plenário;
Acórdão n.º 1446/2004;
Acórdão n.º 1033/2007.

O não cumprimento do disposto no subitem 13.2 acima, acarretará a desclassificação
da proponente.

14 – ORÇAMENTO DETALHADO:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID.

QUANT.

VALOR
UNIT.
(R$)

VALOR
TOTAL (R$)

Água sanitária, embalagem frasco de 1 litro com tampa
rosqueável para evitar derramamento. Ref.: Brilhante,

01

equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0310507

FR

200

2,88

576,00

02

Álcool em Gel Antisséptico para higienização de
mãos, embalagem de 500 ml (440 gr),
acompanhada de válvula pump, com no mínimo
3 tipos de hidratantes. Constituído de álcool
neutro, bidestilado, isento de contaminantes.
Produto Biodegradável. Gel a base de alcoóis
que evaporam sem deixar odores residuais, e
com largo espectro. Ideal para serem usados em
residências, escritórios, hospitais, restaurantes,
clubes, etc. Ref.: Asseptgel, Infection Free,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,

UN

800

10,21

8.168,00

22

Acórdão 2401/2006,
Catmat: 0269943

9.3.2

-

Plenário).

03

Alfinete para quadro de aviso, colorido, cabeça redonda,
caixa com 50 alfinetes. Catmat: 0032492

CX

500

4,60

2.300,00

04

Bandeira do Brasil medindo 2 panos (1,28 x 0,90
m), confeccionada em cetim de 1.ª qualidade e
dupla
face,
bordada
para
uso interno.
(Especificações: Lei nº 5.700/71, Capítulo
III, Seção I – Anexo II) Catmat: 0245011

UN

50

347,13

17.356,50

05

Bloco papel tipo superbond offset, gramatura 75
g/m², med. 76mmx76mm, autoadesivo, adesivo
acrílico sintético removível e reposicionável,
cores neon variadas, bloco com 100 folhas no
formato sanfona (adesivo intercalado) tipo popup. Ref.: 3M, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat: 0232458

UN

5.500

6,77

37.235,00

06

Bloco
para
recados,
autoadesivo,
med.
38mmx50mm, com 100 folhas cada, embalagem
com 04 cores neon. Ref.: 3M, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0353256

UN

1.100

8,77

9.647,00

07

Borracha
plástica,
med.
44x21x11mm,
Composição:
PVC,
corantes,
glicerina
e
aglutinantes, com protetor plástico. Ref.: Faber
Castell, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0132683

UN

2.500

1,52

3.800,00

08

Caneta esferográfica corpo plástico transparente
incolor, sextavado, latão com esfera de
tungstênio,
com
01
furo
lateral
aproximadamente ao centro para saída de ar,
escrita grossa na cor verde, tampo da parte
superior por pressão e não rosqueável, tampa
com respirador, embaladas em caixas com 50
unidades. Ref.: BIC, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat: 0271841

UN

1.200

0,51

612,00

09

Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo
plástico composto de polipropileno e material
reciclado (tipo caixas de longa vida), ponta de
latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita
com duração entre 2.000m e 3.000m na cor
AZUL, tampinha em polietileno de baixa
densidade fixada por pressão e não rosqueada,
tampa composta de mistura de polietileno e
material reciclado (tipo caixas de longa vida)
com respirador e clip para fixação no bolso,
embaladas em caixas com 12 unidades. (MPOG,
IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.) Ref.: BIC,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat 0032859

UN

16.000

1,42

22.720,00

23

10

Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo
plástico composto de polipropileno e material
reciclado (tipo caixas de longa vida), ponta de
latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita
com duração entre 2.000m e 3.000m na cor
PRETA, tampinha em polietileno de baixa
densidade fixada por pressão e não rosqueada,
tampa composta de mistura de polietileno e
material reciclado (tipo caixas de longa vida)
com respirador e clip para fixação no bolso,
embaladas em caixas com 12 unidades. (MPOG,
IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.) Ref.: BIC,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0032859

UN

5.000

1,42

7.100,00

11

Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo
plástico composto de polipropileno e material
reciclado (tipo caixas de longa vida), ponta de
latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita
com duração entre 2.000m e 3.000m na cor
VERMELHA, tampinha em polietileno de baixa
densidade fixada por pressão e não rosqueada,
tampa composta de mistura de polietileno e
material reciclado (tipo caixas de longa vida)
com respirador e clip para fixação no bolso,
embaladas em caixas com 12 unidades. (MPOG,
IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.) Ref.: BIC,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0032859

UN

3.200

1,42

4.544,00

12

Caneta marca texto corpo opaca na cor amarela
fluorescente, traços 2,5mm sublinhado e 5 mm
marcação. Ref.: PILOT, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat: 0285974

UN

6.500

1,52

9.880,00

13

Caneta marcadora permanente para CD/DVD,
tinta a base de álcool, ponta 2.0mm, com
informações em português no corpo da caneta,
data de validade de no mínimo 12 meses. Ref.:
Faber Castell, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat: 0317251

UN

1.200

2,56

3.072,00

14

Cartucho de toner para impressora SAMSUNG
SCX-4828FN, referência MLT-D209L. Capacidade
de impressão de 5.000 páginas a 5% de
cobertura. Ref.: SAMSUNG, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0371052

UN

3.000

382,65

1.147.950,
00

15

Cilindro (Drum) Cód. DR-350, p/ os modelos: HL2040, HL-2070, DCP-7020, MFC-7420, MFC-7220,
InteliFax 2820, durabilidade. 12.000 pags. Ref.:
Brother, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0313313

UN

1.000

332,58

332.580,00

24

16

Clipe niquelado nº 00, embalado em caixa com
100 unidades. Catmat: 0272523

CX

3.000

2,57

7.710,00

17

Clipe niquelado nº 01, embalado em caixa com
100 unidades Catmat: 0379819

CX

3.000

2,23

6.690,00

18

Clipe niquelado nº 04, embalado em caixa com
100 unidades. Catmat: 0292031

CX

3.000

1,94

5.820,00

19

Clipe niquelado nº 08, embalado em caixa com
25 unidades. Catmat: 0032573

CX

3.000

2,97

8.910,00

20

Cola CA-40, adesivo instantâneo, peso líquido
20g, para plásticos, borrachas, metais; baixa
viscosidade e secagem rápida. Ref.: 3M,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0320133

UN

150

27,63

4.144,50

21

Cola em bastão, branca, composição; à base de
éter poliglucosídeo, sem glicerina, sem resina
sintética, tampa com perfeita vedação, produto
atóxico, embalagem com dados de identificação
do produto, informações de risco à saúde, CRQ
do químico responsável e prazo de validade.
Tubo com 10 gramas, indicado para colagem em
papel, cartolina, colagem rápida, embalado em
caixas com 12 tubos. Ref. Pritt ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat: 0313939

UN

7.500

2,04

15.300,00

22

Colchete latonado nº 04, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes).
Catmat: 0278616

CX

1.000

2,54

2.540,00

23

Colchete latonado nº 05, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes).
Catmat: 0278617

CX

500

2,80

1.400,00

24

Colchete latonado nº 06, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes)
Catmat: 02786073,73

CX

1.000

3,57

3.570,00

25

Colchete lato4,08nado nº 07, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes).
Catmat: 0278608

CX

1.000

3,73

3.730,00

26

Colchete latonado nº 08, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes).
Catmat: 0279430

CX

1.000

4,08

4.080,00

27

Colchete latonado nº 10, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes).
Catmat: 0282742

CX

1.000

4,80

4.800,00

28

Colchete latonado nº 12, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes).
Catmat: 0367977

CX

1.500

8,01

12.015,00

29

Colchete latonado nº 14, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes).
Catmat: 0278612.

CX

1.500

9,89

14.835,00

25

30

Colchete latonado nº 15, embalado em caixa
com 72 colchetes, sem abas afiadas (cortantes).
Catmat: 0278614

CX

2.000

11,23

22.460,00

31

Copo de vidro, capacidade de 320 ml, incolor,
tipo taça, h 146 mm, Ø 82,1 mm, 180 g para
água, superfície lisa e parede fina, transmitância
transparente. Ref.: Gallant, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0107271

UN

5.500

6,35

34.925,00

32

Corretivo em fita com aparelho aplicador roller,
med.
4,2mmx8,5mt,
com
instruções,
composição: a base de poliacrilato, CRQ e nome
do químico responsável, validade mínima de 12
meses impressa no aparelho aplicador. Ref. Pritt,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0333267

UN

1.200

8,18

9.816,00

33

Corretivo em líquido com tubo corta gotas e
pincel aplicador, composição: a base de água,
atóxico e inodoro, secagem rápida. CRQ e nome
do químico responsável, validade mínima de 12
meses impressa no tubo aplicador. Ref. BIC,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0290284

UN

500

1,64

820,00

34

Estilete retrátil 6" largo,
lâmina em aço
temperado, corpo injetado em polipropileno,
dispositivo para travar lâmina, quebrador de
lâmina
removível,
comprimento:
23,5cm,
largura: 9,0cm, altura: 2,5cm, peso: 0,05kg. Ref.
Tramontina,
equivalente
ou
de
melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat 0132675

UN

800

6,04

4.832,00

35

Extrator de grampos tipo espátula, em aço inox
medindo aproximadamente 15,2cm x 1,5cm,
para grampos 26/6 e 26/8. Ref.: ACC,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0278812

UN

3.000

3,06

9.180,00

36

Filtro descartável de alta qualidade para café, n.º 103,
embalados em caixa com 40 unidades. Catmat: 0237590

CX

150

3,84

576,00

37

Fita adesiva crepe, com papel crepado e adesivo
de resina e borracha sintética, espessura de
0,11mm, med. 25mmx 50m, cor branca,
monoface. Ref.: 3M, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat: 0278969

UN

1.500

3,06

4.590,00

38

Fita adesiva crepe, com papel crepado e adesivo
de resina e borracha sintética, espessura de
0,11mm, med. 50mmx 50m, cor branca,
monoface. Ref.: 3M, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat: 0278973

UN

1.000

6,48

6.480,00

26

39

Fita adesiva para empacotamento marrom, com
filme de polipropileno bi-orientado (BOPP), com
adesivo de resina e borracha sintética, alta
adesão à superfície a ser colada, espessura total
de 0,060mm, medindo 50mmx50m. Ref.: 3M,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0316257

UN

15.000

3,04

45.600,00

40

Fita adesiva, transparente (mágica), com dorso
de polipropileno bi-orientado, de 23 a 25 mícron
de espessura, com adesivo a base de borracha e
resina
sintética
(boa
resistência
ao
cisalhamento). Laterais micro serrilhadas para
promover o corte manual com facilidade,
totalmente incolor medindo 50mmx65m. Ref.:
3M, equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0319987

UN

500

67,49

33.745,00

41

Grampo de aço para grampeador, FC9 n.º 12 – Caixa com
5.000 (cinco mil) unidades. Catmat: 0032468

CX

50

15,91

795,50

42

Grampos 26/6, caixa com 5.000 grampos, em
arame resistente cobreado comum. Ref.: ACC,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat: 0289509

CX

2.500

4,08

10.200,00

43

Laço com roseta confeccionado em cetim,
modelo luxo bordado nas cores da bandeira do
Brasil (fazer conjunto no mastro com a bandeira
do Brasil). Catmat: 0244968

UN

50

219,24

10.962,00

44

Lápis tipo ecológico HB n.º 2, composição do
corpo: mínimo de 40% de poliestireno
reciclado, sem madeira, mina ultrarresistente,
não quebra com facilidade e não lasca quando
apontado e quando quebra, sem borracha nas
pontas, corpo hexagonal. Mina HB n.º 2.
(MPOG, IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.) Ref.:
Evolution style, equivalente ou de melhor
qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 Plenário). Catmat 0272348

UN

10.000

0,72

7.200,00

45

Livro Ata, material papel sulfite, quantidade de
100 folhas, comprimento 230 mm, largura 220
mm, características adicionais: capa dura de
papelão e folhas numeradas. Ref.: ACP,
equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat 0121347

UN

350

7,15

2.502,50

UN

50

142,00

7.100,00

46

Maleta para Notebook 14” até 17”, com material
interno Nylon e externo Couro sintético, possui 3
divisórias e alça removível. Ideal para transportar: notebook e acessórios. Ideal para transportar: notebook até 17”.
• Material:
• Interno: nylon
• Externo: neoprene ou koskin.
27

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design: pasta.
Divisórias: 03, para documentos, notebook e acessórios.
Bolsos: 01.
Alça: removível, regulável e acolchoada.
Zíper: 02.
Tipo de abertura: horizontal.
Resistente à queda
Capacidade: 14” até 17”.
Peso aprox. do produto: 0,950 g.
Dimensões aprox. do produto (L x A x P):
48,2 x 12,7 x 35,5 cm.
Catmat: 0134597

Pano de prato em tecido felpudo atoalhado de alta
qualidade,
medindo
44x64cm.
Ref.:
Teka,

47

equivalente ou de melhor qualidade. (TCU,
Acórdão 2401/2006, 9.3.2 – Plenário).
Catmat: 0240382

UN

600

12,18

7.308,00

FL

10.000

0,51

5.100,00

RS

150

38,57

5.785,50

50

Pasta em papel AP plastificado 240g/m² para
MEMORIAL, impressão colorida 4/0, com dois
bolsos internos, um para CD e outro para papeis
diversos, medindo 32x24,2 cm (fechada), com
lombada de 0,5cm. Catmat: 0150596

UN

2.000

1,92

3.840,00

51

Pasta plástica em polionda lombada de 2 cm, com
elástico. Catmat: 0138282

UN

500

3,03

1.515,00

52

Pasta plástica mod. L A4 pp 120my Produzido c/
Plástico especial (Polipropileno - Cristal),
Antirreflexo, o impresso não gruda no plástico
com o calor e também não risca. Perfeita
Transparência e sem aderência ao papel, 100%
reciclável. Ideal para apresentação de relatórios,
separação de documentos, etc. Tamanho A4:
30,7 x 22,0 cm. Ref.: Chies, equivalente ou de
melhor qualidade. (TCU, Acórdão 2401/2006,
9.3.2 - Plenário). Catmat: 0303944

UN

25.000

0,67

16.750,00

53

Pasta Registradora A-Z revestida externa e
internamente em polipropileno (POKF) com
carbono, resistente. Com mecanismo de alta
precisão, possui cantoneiras inferiores de
proteção, etiqueta dupla face na lombada e
porta etiquetas transparente no lombo. Ofício Lombo Largo 70 mm - Azul Royal. Ref.: Chies,
DELLO, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat 0237767

UN

2.500

8,12

20.300,00

48

49

Papel para embrulho Kraft natural, 120g/m²,
medindo 96x66cm cada folha. Catmat: 0110361.
Papel reprográfico A3, med. 297x420mm, 90g/m²,
embalagem anti-umidade, papel procedente de produção
de reflorestamento indicado na embalagem, resma com
500 folhas. (MPOG, IN n.º 01, 19/01/10, art. 5.º, I.).

Catmat: 0230781

28

54

Pasta Registradora A-Z revestida externa e
internamente em polipropileno (POKF) com
carbono, resistente. Com mecanismo de alta
precisão, possui cantoneiras inferiores de
proteção, etiqueta dupla face na lombada e
porta etiquetas transparente no lombo. Ofício Lombo estreito 50 mm - Azul Royal. Ref.: Chies,
DELLO, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat 0138282

UN

1.500

7,57

11.355,00

55

Visor plástico com etiqueta branca para pasta
suspensa med. 80 x 30 x 8 mm cristal.
Embalados em caixinha c/ 50 Unidades. Ref.:
DELLO, equivalente ou de melhor qualidade.
(TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenário).
Catmat 0238103

CX

400

7,06

2.824,00

56

Bandeira do Brasil medindo 4 panos (1,80 x 2,56
m), confeccionada em tergal de 1.ª linha (73%
poliéster e 27% viscose) estampada para uso
interno e externo. (Especificações: Lei nº
5.700/71, Capítulo III, Seção I – Anexo II).

UN

20

218,33

4.366,60

57

Bandeira do Mercosul medindo 4 panos (1,80 x
2,56 m), confeccionada em tergal de 1.ª linha
(73% poliéster e 27% viscose) estampada para
uso interno e externo. (Especificações:
MERCOSUL/CMC/Dec. Nº 17/02, art. 1.º Anexo).

UN

20

215,00

4.300,00

VALOR TOTAL

R$ 1.998.313,10
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __________
PREGÃO Nº 00/2010
PROCESSO Nº 00404.002559/2010-10
Aos ............... dias do mês de .......... de 2010, na ..................... em .................., por seus
representantes legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nº.
3.555, de 8 de agosto de 2000, (alterado pelo Decreto nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e
pelo Decreto nº 3.784, de 6 de abril de 2001), nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, nº 4.342,
de 23 de agosto de 2002, n° 5.450, de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007 e da IN/MARE nº 8, de 4
de dezembro de 1998 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, atualizada, e, das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação das propostas apresentadas no Pregão por Registro de Preços nº 41/2010, Ata de
julgamento de Preços, publicada no Diário Oficial da União e homologada pelo CoordenadorGeral da Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, às fls. ..... do processo em referência,
RESOLVE registrar os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I do Edital,
que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela
empresa............... inscrita no CNPJ sob o nº ................, sediada ........... . CEP .......,
Tel/Fax:.........sob as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PREÇO
Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do
Pregão Eletrônico n° 41 /2010, conforme o quadro abaixo:
Lote:
Ite
m

Especificação

Marc
a

Unid.

Quant.

Preço R$

Total R$

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS E VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 1 (um) ano, a partir da sua
assinatura, durante o qual a AGU não será obrigada a adquirir o material referido na Cláusula
Primeira – do Preço, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo
mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de
qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório
e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
Conforme IN MARE Nº 08 de 04/12/1998, art. 28, o pagamento referente ao
fornecimento do (s) material (s) será (ao) efetuado (s) em até 5 (cinco) dias úteis, contados a
partir da data do atesto da fatura/nota fiscal.
A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao SICAF (via “on
line”), com resultado favorável.
Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o
30

valor devido pela Advocacia-Geral da União - AGU será atualizado financeiramente,
obedecendo à legislação vigente.
No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura,
serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, não respondendo
a AGU por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos
correspondentes.
As despesas referentes ao objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos
consignados no Orçamento da União, existentes nas dotações da AGU ou dos órgãos e
entidades usuários, na data dos respectivos empenhos.
CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital de Pregão
Eletrônico nº 00/2010, e Anexos, Processo nº 00404.002559/2010-10, dos quais são
partes, como se aqui estivessem integralmente transcrito, vinculando-se, ainda, à proposta da
CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA - DO FORO
O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente
ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/1993, e demais
normas aplicáveis.
Brasília/DF,
_______________________
Secretária-Geral

de

______________________________
Responsável da Empresa
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de 2010.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
ANEXO III
PEDIDO DE COMPRA/FORNECIMENTO POR REGISTRO DE PREÇOS
PEDIDO DE COMPRA/FORNECIMENTO POR REGISTRO DE PREÇOS

1-N
º ........./.......

2-UNIDADE SOLICITANTE:
3-Solicitamos abaixo a compra de ........................., objeto do pregão por Registro de Preços
nº ....../........
4-ITEM
5-ESPECIFICAÇÃO
6-QUANT
01
Aquisição de ........................, conforme planilhas, em anexo.
7 – JUSTIFICATIVA: .....................
8-PARA USO DA UNIDADE REQUISITANTE

9 - AUTORIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO

Responsabilizo-me pela solicitação do material
constante deste Pedido.

Autorizo:
( ) encaminhar ao.........., para pesquisa
de mercado, após, à .......... para
certificação orçamentária e à ...........
para emissão da Nota de empenho.
( ) aguardar.
( ) arquivar.
Em _____ / _____ / _____

Encaminhe-se à ........, para autorização.
Em _____ / _____ / _____
______________________________
Responsável/carimbo

____________________________
Responsável/carimbo
10- PARA USO DA UNIDADE DE AQUISIÇÃO

11-INFORMAÇÕES

Nº da Ata: ___________________
Vigência: _____________________
Empresa:____________________

Certificação Orçamentária – fl...............
Nota de empenho – fl. ...........

Em _____ / _____ / _____
__________________________________
Responsável/carimbo
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
ANEXO IV
DECLARAÇÃO

(Nome da empresa)...................................................................................., CNPJ
nº .............................................................., declara, sob as penas da Lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade – UF,

de

de 2010.

________________________________________________
(nome e número da identidade do declarante)
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
ANEXO V
DECLARAÇÃO

(Nome da empresa) ________________________________________________., inscrita no
CNPJ nº ____________________, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a)________________________________________
portador
da
carteira
de
identidade
nº____________________________ e do CPF nº ___________________________ sediada (endereço
completo) ______________________________________________, DECLARA, para fins do disposto no
inciso V doa rt. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27
de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que
não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização
de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho,
mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (catorze), anos na condição de aprendiz. (...)

Cidade - UF,

de

de 2010.

________________________________________________
(nome e número da identidade do declarante)
Obs: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Pregão nº 00/2010
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado
(Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou
não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação
do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação)
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
_________________, em ___ de _____________ de 2010
____________________________________________________
(representante legal do licitante, com identificação completa)
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