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REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 1806/2017

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, por
intermédio do(a) Pregoeiro(a) SILVIA DO SOCORRO NUNES MIRANDA,
designado pela Portaria DIGER/TRT8 nº 272, de 31 de Julho de 2017,
torna público, que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, do Decreto n.º
5.450/2005 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993,
Lei
Complementar nº 123/2006 e da Lei nº 8.078/1990 e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar REGISTRO DE PREÇO
por meio de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR
PREÇO, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DATA DE ENTREGA DO EDITAL: A partir do dia 12/09/2017, no endereço:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

DATA DE ENTREGA DE PROPOSTA: A partir da entrega do Edital, no
endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 25/09/2017, às 09h00
(Nove horas) – Horário de Brasília/DF.
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br
CÓDIGO UASG: 080003
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REGISTRO DE PREÇOS
1. DO OBJETO.
1.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para
Aquisição de computadores (estações de trabalho e portáteis) de uso
corporativo com suporte técnico on-site e garantia estendida para renovação
do parque tecnológico e modernização do atendimento ao jurisdicionado do
TRT da 8ª Região.

1.1.1. Em caso de discordância entre as especificações constantes do
Termo de Referência - Anexo I deste Edital e as previstas no site
www.comprasgovernamentais.gov.br, prevalecerão as primeiras.
2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
2.1. A Ata de Registro de preços a ser formalizada pelo TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO terá validade de 12 (doze)
meses, contados a partir da data de sua assinatura.
2.2. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o
Tribunal não será obrigado a firmar as aquisições e contratações que
dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao
detentor da Ata preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que
estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF e perante o sistema eletrônico
provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2. O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado
em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da
Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das
Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais –
SISG, localizadas nas Unidades da Federação.
3.3. Para ter acesso aos sistema eletrônico, os interessados em
participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também
deverão informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e
receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.4. O uso de senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva
responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
TRT 8ª
Região responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
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uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.5. Como requisito para participar neste Pregão, a licitante deverá
efetivar, em campos próprios do sistema eletrônico, as seguintes
declarações:
3.5.1. Declaração quanto à ciência e concordância com as condições
contidas no edital e seus anexos, bem como quanto ao pleno
cumprimento dos requisitos de habilitação definidos no edital;
3.5.2. Declaração quanto à inexistência de fatos impeditivos para a
habilitação
no
presente
processo
licitatório,
ciente
da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
3.5.3. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no Art.
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada
pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, no
sentido de que a Micro Empresa, Empresa de Pequeno Porte, conforme o
caso, está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
3.5.4. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
3.5.5.
Declaração
Independente
de
Proposta,
conforme
modelo
disponível no sistema Comprasgovernamentais.
3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
3.7. A licitante ficará obrigada a manter válidos todos os documentos relativos à regularidade de cadastramento no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF durante todo o procedimento licitatório, bem como durante o período da execução dos compromissos assumidos.
3.8. Não poderão participar deste Pregão:
3.8.1. Sociedade empresária ou Empresário individual impedido de
licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção aplicada;
3.8.2. Sociedade empresária ou Empresário individual suspenso (a) de
participar de licitação e impedido de contratar com o TRT 8ª Região,
durante o prazo da sanção aplicada;
3.8.3. Sociedade empresária ou Empresário individual declarado (a)
inidôneo (a) para licitar e contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
3.8.4. Sociedade empresária ou Empresário individual cujo objeto
social não seja pertinente e compatível com o objeto do presente
Pregão;
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3.8.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.8.6. Cooperativas de mão-de-obra, conforme Termo de Conciliação
firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União;
3.8.7. Sociedade empresária ou Empresário individual que se encontre
em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
3.8.8. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim
entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
3.8.9. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de
constituição.
4. DA VISTORIA.
4.1. Não se aplica ao objeto licitado.
5. DA PROPOSTA.
5.1. A licitante deverá consignar na forma expressa no sistema
eletrônico, as seguintes informações:
5.1.1. Os valores unitários e totais de cada item para o(s) qual(is)
enviar proposta, já considerados e inclusos, além dos tributos, as
tarifas e as despesas decorrentes da execução do objeto;
5.1.2. Descrição detalhada e completa das especificações do item
para
o
qual
enviar
proposta,
indicando
as
respectivas
características técnicas, que deverão ser inseridas no campo do
sistema “DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR”.
5.2. As propostas terão validade de no mínimo 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.
5.3. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem a convocação
para contratação, ficam as licitantes liberadas do compromisso
assumido.
6. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA.
6.1. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, a partir da liberação do edital no sítio
Www.comprasgovernamentais.gov.br até a data e horário marcados para
abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
6.2. Até à abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou
substituir a proposta anteriormente encaminhada.
6.3. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa em
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas
neste Edital.
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo
Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste
Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
7.2. A comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do
sistema eletrônico.
7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.
8.1. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e
desclassificará,
motivadamente,
aquelas
que
não
estejam
em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do TRT 8ª ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
8.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão
da fase de lances.
9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES.
9.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
9.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo
aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
9.3. A licitante somente poderá oferecer lance de preço inferior ao
último por ela ofertado e registrado no sistema.
9.4. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado
primeiro.
9.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas,
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação da ofertante.
9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante,
não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
9.7. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir,
justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.
9.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão
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do(a) Pregoeiro (a).
9.9. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente
dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
9.10. Não poderá haver desistência dos lances efetuados, sujeitandose a proponente desistente às penalidades previstas neste Edital.
10. DA DESCONEXÃO DO(A) PREGOEIRO(A).
10.1. Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa
de lances e se o sistema eletrônico permanecer acessível às
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.
10.2. No caso de desconexão do(a) Pregoeiro(a) por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e
terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
11. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
11.1.
Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada
não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte
e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, procederse-á da seguinte forma:
11.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio
da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situação em que,
atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor
o objeto deste Pregão;
11.1.2. Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno
porte mais bem classificada, na forma do item anterior, o sistema,
de forma automática, convocará as licitantes remanescentes que
porventura se encontrem na situação descrita neste item, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
11.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem na
hipótese descrita nesta Condição, o sistema fará um sorteio
eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para
o encaminhamento da oferta final do desempate.
11.2. Na hipótese da não adjudicação nos termos previstos na
condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente mais bem classificada se, após negociação,
houver compatibilidade de preço com o valor estimado para a
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contratação e a licitante for considerada habilitada.
12. DA NEGOCIAÇÃO.
12.1. Encerrada a etapa de lances, e após ser concedido o benefício
às microempresas ou empresas de pequeno porte, de que trata o art.
44 da LC nº 123/2006, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se
admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelas demais licitantes.
13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA.
13.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar
deverá encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, contado da
solicitação do(a) Pregoeiro(a), a proposta de preço adequada ao
último lance, consignando os valores unitários e totais, conforme o
Anexo II – Modelo de Proposta Escrita.
13.1.1. A proposta comercial a ser encaminhada deverá também ser
apresentada na forma e requisitos indicados nos subitens a seguir:
a) De preferência impressa em papel timbrado, redigida com clareza,
sem emenda, rasura, acréscimo ou entrelinhas, devidamente datada e
assinada, como também rubricadas todas as suas folhas;
b) Fazer menção ao número deste Pregão Eletrônico e conter a razão
social da licitante, o CNPJ, podendo indicar o endereço com o CEP,
o número de telefone e/ou fax e e-mail, se houver, o banco, a
agência e os respectivos códigos e o número da conta corrente para
efeito de emissão de nota de empenho, formalização do contrato e
posterior pagamento;
c) Declarar nome, estado civil, profissão, nº do CPF e RG,
domicílio, telefone, fax, e-mail e cargo na empresa da pessoa que
ficará responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e
eventual contrato;
d) Declarar concordância com o prazo de entrega, como também, com as
demais condições previstas no Termo de Referência, Anexo I deste
Edital;
e) Declarar o prazo de validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias, contado da data da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital;
13.2. A licitante que abandona o certame, deixando de enviar a
documentação indicada neste item, será desclassificada e sujeitarse-á às sanções previstas neste edital.
13.3. O(A) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada
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quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à
compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto.
13.4. O(A) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do TRIBUNAL ou, ainda, de pessoas
físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
13.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista
neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.
13.6. Não serão aceitas propostas com valores unitários e global
superiores aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.
13.6.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter
demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove
que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de
mercado do objeto deste Pregão.
13.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.
13.8.
Erros
e
omissões
existentes
nas
propostas
comerciais
inicialmente enviadas poderão ser retificados pelo licitante, após
solicitação ou consentimento do(a) Pregoeiro(a), desde que nenhum
dos preços finais ofertados para cada um dos itens que compõem o
grupo sofra acréscimo.
13.9. Para efeito de aceitação da melhor proposta comercial, somente
serão consideradas no preço proposto duas casas decimais, para os
valores unitários e totais.
13.10. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante deixar de
reenviar a proposta ou não atender às exigências habilitatórias,
o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital.
13.11. Para aceitação das propostas comerciais das licitantes
classificadas provisoriamente em primeiro lugar, também deverão ser
apresentados os seguintes requisitos:
13.11.1.
Apresentar
um
documento
denominado
“ATENDIMENTO
ÀS
ESPECIFICAÇÕES” para demonstrar o atendimento aos itens e subitens
obrigatórios constantes do Termo de Referência, onde será informada
a localização exata da informação que garanta o atendimento ao item
e subitem, explicitando o documento/página. A informação deverá
estar grifada para melhor visualização.
13.11.2. Comprovar a características técnicas obrigatórias que deverão ser do fabricante e comprovadas por meio de folders, catálogos,
manuais ou impressão de páginas na Internet do fabricante, os quais
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deverão ser entregues juntamente com a proposta, em folhas numeradas
e sequenciais.
14. DAS AMOSTRAS E DEMONSTRAÇÕES DOS SERVIÇOS
14.1. O setor requisitante do TRT8, caso julgue necessário, poderá
solicitar
uma
amostra
do
produto
ofertado
pela
LICITANTE
arrematante, devendo entregá-la em até 10 (dez) dias úteis,
devidamente identificado para a averiguação do atendimento às
especificações técnicas constantes no Termo de Referência.
14.2. A amostra deverá ser entregue na Secretaria de Tecnologia da
Informação do TRT8 localizada no prédio Sede situado na Travessa Dom
Pedro I, 746, Bairro: Umarizal, Belém/PA, CEP 66050-100.
14.3. A amostra deverá estar devidamente embalada, lacrada e
identificada com o número do Pregão, o número do lote, o CNPJ e o
nome ou a razão social da LICITANTE, acompanhada dos respectivos
documentos e prospectos do equipamento, CDs/DVDs contendo todos os
drivers para instalação do equipamento.
14.4. Caso o produto disponibilizado como amostra apresente
problemas de funcionamento durante a análise técnica ou configuração
inferior ou compatível com a especificada, a LICITANTE será
desclassificada.
14.5. Durante a análise da amostra, poderá haver conexão do produto
com outros equipamentos.
14.6. A amostra que apresentar problemas de funcionamento durante a
análise técnica será reprovada.
14.7. Caso a amostra não atenda ou apresente divergência para menos
em relação a algum item da especificação constante no Termo de
Referência ou da proposta será reprovada.
14.8. Depois de vencido o prazo de entrega da amostra não será
permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para
fins de adequá-lo à especificação constante do Termo de Referência.
14.9. A LICITANTE que não encaminhar a amostra no prazo estabelecido
terá sua proposta desconsiderada para efeito de julgamento.
14.10. Aprovado o produto e sua respectiva proposta e documentação,
o mesmo ficará de posse do TRT8 para posterior comparação com os
equipamentos a serem entregues.
15. DA HABILITAÇÃO.
15.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos níveis de validade I, II, III, IV e VI, nos documentos
por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar
especificada neste Edital.
15.2. As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação
parcial no Sicaf deverão apresentar documentos que supram tais
exigências.
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15.2.1. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação
complementar:
a) 1 (um) ou mais atestados ou declaração de capacidade técnica, em
nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprove a prestação de objeto compatível em
características e quantidades com o objeto deste Pregão, incluindo os
serviços de assistência técnica on-site. Deverá ser comprovado que a
licitante já forneceu e já prestou assistência técnica on-site, na
quantidade de 50% do quantitativo a ser registrado por lote ou por item.

b) Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratação, a qual será exigida somente
no caso de a licitante apresentar resultado igual ou inferior a 1
(um) em qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e
Solvência Geral, calculados e informados pelo SICAF;
c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em
vista o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
15.3. O(A) Pregoeiro(a) poderá consultar sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões, para verificar as condições de
habilitação dos licitantes.
15.3.1. O pregoeiro, verificará durante a fase de habilitação da
empresa, nos termos do acórdão 1793/2011 do TCU:
a) A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU;
b) A existência de registros impeditivos de contratação por
improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do
CNJ;
c) A composição societária das empresas a serem contratadas no
sistema Sicaf a fim de certificarem se entre os sócios há servidores
do próprio órgão/entidade contratante, abstendo-se de celebrar
contrato nessas condições, em atenção ao art. 9º, inciso III, da Lei
nº 8.666/1993.
15.4. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF, inclusive
os relativos à regularidade da documentação vencida, deverão ser
remetidos em conjunto com a proposta de preços readequada de que
cuida o item 13 deste edital.
15.5. Em caráter de diligência, os documentos poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento.
Nesse caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo
estabelecido pelo Pregoeiro, à Coordenadoria de Licitações e
Contratos, localizada na Travessa Dom Romualdo de Seixas, nº 429 ,
3º andar, Bairro do Umarizal, CEP 66.050-110, Belém/PA.
15.6. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão
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estar em nome do licitante, com indicação do número de inscrição no
CNPJ.
15.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada
por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no cartório de títulos e documentos.
15.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua
portuguesa,
também
deverão
ser
apresentados
devidamente
consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
15.9. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação
jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
15.10. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte,
havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
15.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no
subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital, facultando-se ao(à)
Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.
15.12. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital,
a licitante será declarada vencedora.
16. DO ENCAMINHAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES.
16.1. A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora, na
forma prescrita no Anexo II – Modelo de proposta escrita e os
documentos exigidos para a habilitação que não estejam contemplados
no SICAF ou disponibilizados no site do COMPRASGOVERNAMENTAIS,
inclusive os relativos à atualização dos documentos cadastrais,
deverão ser remetidos preferencialmente por meio da opção “Enviar
Anexo” do sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS, ou, diante de qualquer
impossibilidade, para o endereço eletrônico cpl@trt8.jus.br, ou
ainda via fac-símile, para o número 3342-6754, no prazo de 2 (duas)
horas, sendo que os originais ou cópias autenticadas deverão ser
encaminhados à Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada
na
Trav. Dom Romualdo de Seixas, Bairro do Umarizal, nº 429 , 3º
andar, bairro do Umarizal, CEP 66.050-110, Belém/PA , no prazo de 3
(três) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, via SEDEX
(ou outra forma que permita o rastreamento da entrega pela
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internet).
17. DO RECURSO.
17.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a
sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
17.2. O(A) Pregoeiro(a) fará juízo de admissibilidade da intenção de
recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
17.3. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá
registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no
prazo de 3 (três) dias consecutivos, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas a apresentar contra-razões, também via
sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
17.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de
interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, implica
decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a
adjudicar o objeto à licitante vencedora.
17.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos
atos insuscetíveis de aproveitamento.
17.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados
pelo Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.
18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
18.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a),
salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá a
autoridade competente para homologação.
18.2. A homologação deste Pregão compete ao PRESIDENTE do Tribunal.
18.3. O objeto deste Pregão será adjudicado ao(s) vencedor(es) do(s)
respectivo(s) LOTE(S) ou ITENS(s).

19. DAS ATRIBUIÇÕES DO(A) PREGOEIRO(A).
19.1. Caberão ao(à) Pregoeiro(a) as atribuições dispostas no art. 11
do Decreto 5.450/2005.
19.2. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em
qualquer fase deste Pregão, promover diligências destinadas a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar
originariamente da proposta ou da documentação.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO TRT Nº 54/2017

13/20

REGISTRO DE PREÇOS
19.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a)
Pregoeiro(a) poderá autorizar o saneamento da proposta por conta de
erros formais 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.
20. DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL.
20.1. AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL caberá:
20.1.1. Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, se
houver interposição de recurso;
20.1.2.
Homologar
o
resultado
e
promover
a
contratação
correspondente a este Pregão;
20.1.3. Anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;
20.1.4. Revogar este Pregão, se for considerado inoportuno ou
inconveniente ao interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado.
21. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
21.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, no prazo de até
5 (cinco) dias úteis, a Administração do TRIBUNAL, enquanto Órgão
Gerenciador, convocará o primeiro licitante classificado, bem como
os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do
primeiro, obedecida à ordem de classificação e aos quantitativos
propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço, no prazo de
até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do
documento oficial de convocação.
21.2. O TRIBUNAL convocará formalmente as licitantes classificadas,
informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata
de Registro de Preços.
21.3. O prazo para que as licitantes classificadas compareçam, após
a sua convocação, poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo TRIBUNAL.
21.4. É facultado ao(à) Pregoeiro(a), quando o convocado não assinar
a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado.
21.4.1. A recusa injustificada de o fornecedor classificado em
assinar a ata, dentro do prazo estabelecido no item 21.1, ensejará a
aplicação das penalidades prevista neste Edital.
21.5. O registro das licitantes que aceitarem cotar os bens ou
serviços com preços iguais ao da licitante vencedora observará a
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sequência da classificação do certame.
21.5.1. Por efeito desta condição, a Ata observará a seguinte ordem
de registro:
a) os preços e quantitativos da licitante mais bem classificada
durante a etapa competitiva;
b) os preços e quantitativos das licitantes que tiverem aceito cotar
seus bens ou serviços em valor igual ao da licitante mais bem
classificada.
21.5.2. Se houver mais de uma licitante na situação de que trata a
alínea “b” do item anterior, serão classificadas segundo a ordem da
última proposta apresentada durante a fase competitiva.
21.6. O registro a que se refere o item 21.5 tem por objetivo a
formação de cadastro de reserva, no caso de exclusão da primeira
colocada da ata, nas hipóteses de cancelamento do registro previstas
na Ata.
21.7. A ordem de classificação das licitantes registradas na ata
deverá ser respeitada nas contratações.
21.8. Publicada na imprensa oficial a Ata de Registro de Preços terá
efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
21.9. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual,
conforme o art. 62 da Lei nº8.666, de 1993.
21.10. A existência de preços registrados não obriga o TRIBUNAL a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição
pretendida,
assegurada
preferência
ao
fornecedor
registrado em igualdade de condições.
21.11. A Ata de Registro de Preços vigente poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência ao órgão
gerenciador.
21.12. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
deverão consultar o órgão gerenciador da Ata,
para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
21.13. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de
Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela
aceitação ou não do fornecimento, decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
21.14. As contratações adicionais, a que se refere o item anterior,
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento)
dos
quantitativos
dos
itens
do
instrumento
convocatório
e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
21.15. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO TRT Nº 54/2017

15/20

REGISTRO DE PREÇOS
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
21.16. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região somente poderá
autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por
órgão integrante da ata.
22. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
22.1. A Coordenadoria de Licitações e Contratos/COLIC é a unidade
responsável pelos atos de controle e administração da presente Ata
de Registro de Preço e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos
interessados, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a
serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o pedido.
22.2. A convocação do Detentor da Ata será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo para assinatura do contrato.
22.3. O Detentor da Ata convocado na forma do item anterior que não
comparecer para assinatura do contrato no prazo estipulado na forma
estabelecida na presente Ata de Registro de Preços, estará sujeito
às sanções previstas no Edital.
22.4. Quando comprovada a hipótese acima, a Coordenadoria de
Licitações e Contratos, nos termos do artigo 11 do Decreto nº
7.892/2013, poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será
destinado
o
pedido,
sem
prejuízo
da
abertura
de
processo
administrativo para aplicação de penalidades.
22.5. A Fiscalização realizará, quando necessário, prévia reunião
com os Detentores da Ata, visando informá-los das peculiaridades do
Sistema de Registro de Preços.
22.6. O gestor do contrato compete, além das atribuições previstas
no Art. 67 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:
22.6.1. Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços,
que os valores praticados mantêm-se vantajosos para o TRIBUNAL,
informando a Coordenadoria de Governança Institucional eventual
desvantagem, quanto à sua utilização;
22.6.2.
Zelar
pelas
obrigações
contratualmente
assumidas,
coordenando, junto com a Coordenadoria de Licitações e Contratos, a
proposição de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais;
22.6.3. Informar a Coordenadoria de Governança Institucional, quando
de sua ocorrência, a recusa do Detentor da Ata de Registro de Preços
a atender às condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico
e
anexos,
além
de
divergências
relativas
à
entrega,
às
características e origem dos veículos.
22.7. Caberá à Coordenadoria de Licitações e Contratos processar as
ações relativas ao controle e alterações dos preços registrados.
22.8. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de
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preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem. (Art. 22, §4º, do
Decreto n° 7.892/2013).
23. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS.
23.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do
art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução dos preços praticados no
mercado.
23.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de
eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Tribunal
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as
condições contidas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/1993.
23.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço
praticado no mercado por motivo superveniente, o Tribunal convocará
os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores
praticados pelo mercado.
23.3.1. Frustrada a negociação de que trata o item anterior, o
fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de
penalidade, cabendo ao TRIBUNAL convocar os demais fornecedores por
ordem de classificação original, visando igual oportunidade e
negociação, quando possível.
23.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços
registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente
comprovado, não puder cumprir o compromisso, o TRIBUNAL poderá:
23.4.1. 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;
23.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade
de negociação.
23.5. Não havendo êxito nas negociações o TRIBUNAL deverá promover a
revogação da Ata de Registro de Preços.
23.6. Em qualquer das hipóteses, a fixação de novo preço deverá ser
consignada na Ata de Registro, com as justificativas cabíveis.
24. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.
24.1. O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
24.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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24.1.2. Deixar de assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
24.1.3. Recusar-se a reduzir o preço registrado, na hipótese deste
se tornar superior àqueles praticados no mercado;
24.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III e IV do caput do art.
87 da Lei nº 8.666 de 1993, ou no art. 7º da Lei 10.520 de 2002.
24.2.
O
cancelamento
de
registro
nas
hipóteses
previstas,
assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por
despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
24.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que
prejudique
o
cumprimento
da
ata,
devidamente
comprovados
e
justificados.
24.3.1. Por razão de interesse público;
24.3.2. A pedido do fornecedor.
25. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
25.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor
beneficiário
fica
obrigado
a
atender
todos
os
pedidos
de
fornecimento efetivado pelo TRIBUNAL ao preço registrado, mesmo que
a efetivação dos mesmos esteja prevista para ocorrer em data
posterior ao seu vencimento.
25.2. Os pedidos de fornecimento dos objetos da Ata de Registro de
Preços serão formalizados mediante Termo de Contrato, conforme
minuta constante deste Edital.
25.3. A formalização dos Contratos, observará à prévia verificação
de disponibilidade orçamentária e emissão da consequente Nota de
Empenho.
25.4. Realizados os procedimentos de que trata
item anterior, o
Tribunal convocará a detentora da Ata de Registro de Preços para
assinatura do termo de contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis.
25.5. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pelo Tribunal.
25.6. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio
do Sicaf e de outros meios se a licitante vencedora mantém as
condições de habilitação.
25.7. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e
nas condições estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante
para assinar a Ata de Registro de Preços e, posteriormente, assinar
o contrato, após negociações e verificação da adequação da proposta
e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.
25.8. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO TRT Nº 54/2017

18/20

REGISTRO DE PREÇOS
Contrato dentro do prazo assinalado
penalidades estabelecidas neste Edital.

ensejará

a

aplicação

das

26. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À LICITANTE E À DETENTORA DO REGISTRO.
26.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores
do TRT 8ª, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla
defesa a licitante que:
26.1.1. Quando convocada dentro do prazo estabelecido, não assinar o
Contrato;
26.1.2. Deixar de entregar documentação exigida no Edital ou deixar
de cumprir injustificadamente qualquer procedimento previsto no
edital;
26.1.3. Apresentar documentação falsa;
26.1.4. Não mantiver a proposta injustificadamente;
26.1.5. Fizer declaração falsa;
26.1.6. Cometer fraude fiscal.
26.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;
26.1.7.1. Para os fins do item 26.1.7, reputar-se-ão inidôneos atos
como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº
8.666/93.
26.2. Sem prejuízo da penalidade disposta no item 26.1, será
aplicada à licitante que cometer quaisquer das infrações dispostas
no citado item, a penalidade de multa de até 10% sobre o valor anual
estimado do contrato.
27. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL.
27.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da
sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar
o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@trt8.jus.br.
27.2. O(A) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelo setor responsável pela
elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
27.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova
data
para
a
realização
do
certame,
exceto
quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
27.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo
licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico cpl@trt8.jus.br.
27.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados
serão
disponibilizadas
no
endereço
eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
PREGÃO ELETRÔNICO TRT Nº 54/2017

19/20

REGISTRO DE PREÇOS
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio do link Acesso Livre >
Pregões > Agendados para conhecimento dos fornecedores e da
sociedade em geral, cabendo aos interessados em participar do
certame acessá-lo para obtenção das informações prestadas.
28. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.
28.1. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública
transferida, por conveniência exclusiva da Administração do TRT da
8ª Região.
28.2. A participação nesta licitação e a apresentação da proposta
implica na aceitação integral e irretratável das normas deste Edital
e seus Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e
regulamentares que a regem.
28.3. Não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) pregoeiro(a).
28.4. A cotação levada em consideração para efeito de julgamento é
de exclusiva responsabilidade da licitante.
28.5. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação,
sendo-lhe
exigível,
ainda,
em
qualquer
época
ou
oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações
complementares que o Tribunal porventura julgar necessários.
28.6. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).
28.7. As decisões do(a) Pregoeiro(a) serão consideradas definitivas
somente após terem sido homologadas pela autoridade competente do
Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região.
28.8.
As
normas
disciplinadoras
da
licitação
serão
sempre
interpretadas
em
favor
da
ampliação
da
disputa
entre
os
interessados,
desde
que
não
comprometam
o
interesse
da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
28.9.
Caso
os
prazos
definidos
neste
Edital
não
estejam
expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados
como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
28.10. O T.R.T. da Oitava Região poderá anular o certame, por vício
de legalidade, ou revogá-lo, por motivo de conveniência e
oportunidade em razão de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, consoante prevê
a Lei nº 8.666/93.
28.11. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência
da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do
contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
28.12. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato
de prestação de serviços com empresa que venha a contratar
empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha
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reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou
juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, nos termos da
Resolução nº. 07 do CNJ. A vedação contida na Resolução nº. 07 do
CNJ não se aplica aos agentes citados, quando este não atuarem na
linha hierárquica que vai do órgão licitante ao dirigente máximo da
entidade, por não haver, via de regra, risco potencial de
contaminação do processo licitatório, nos termos da resolução nº.
229 do CNJ.
28.13. É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato
de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados
colocados à disposição dos Tribunais para o exercício de funções de
chefia, pessoas que incidam na vedação do Art. 1º e 2º da Resolução
nº. 156 do CNJ.
29. DOS ANEXOS.
29.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) ANEXO I - Termo de Referência;
a.1) APENSO I – Especificações técnicas;
b) ANEXO II - Modelo de Proposta Escrita;
c) ANEXO III - Modelo de Proposta para Formação de Cadastro de
Reserva;
d) ANEXO IV – Minuta da Ata de Registro de Preço;
e) ANEXO V – Minuta do Contrato.
30. DO FORO.
30.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e
julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de Belém,
com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Belém, 11 de setembro de 2017.
SILVIA DO SOCORRO NUNES MIRANDA
Pregoeira

