PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 074/2012-PGJ
A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE (UASG Nº 925603), através de seu Pregoeiro, designado através da
Portaria n.º 1.608/2012, de 11 de maio de 2012, publicada no D.O.E. n.º 12.704,
edição de 12 de maio de 2012, comunica aos interessados que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR GRUPO DE
ITENS, na forma da Lei 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, Resolução
n.º 038/2005, pelos Decretos Estaduais n ºs 20.103/2007, 20.685/2009, 21.008/2009
e 21.034/2009 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993, e nos termos da
autorização constante no PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.727/2012-PGJ. A
Sessão Pública será realizada às 10h do dia 08 DE JANEIRO DE 2013 (horário de
Brasília/DF), na Sala da Comissão de Licitação, situada no pavimento térreo deste
Órgão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br, mediante as condições
estabelecidas neste Edital.
1 - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DISCOS
RÍGIDOS, CASES E MEMÓRIAS, conforme as especificações e condições
estabelecidas no Anexo I deste Edital.
1.2 - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão
as últimas.
1.3 - Integram este edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os
seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo III - Minuta do Contrato
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1 – A sessão deste pregão será pública e realizada em conformidade com este
Edital na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo.
2.2 – Poderão participar da presente licitação 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 (SLTI),
Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
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2.3 – A SLTI atuará como órgão provedor do sistema eletrônico.
2.4 – Somente poderão participar desta licitação as empresas que apresentem em
seu Contrato Social atividade econômica compatível com o objeto ora licitado.
2.5 – Não poderão participar da presente licitação empresas cuja falência ou
concordata tenha sido decretada, que estejam em concurso de credores, em
dissolução ou em processo de liquidação ou que estejam cumprindo suspensão
temporária de participação em licitação e/ou com impedimento de contratar com a
Procuradoria-Geral de Justiça/RN; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública.
2.6 – Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio, bem
como a subcontratação do objeto deste Edital, ficando sob a inteira responsabilidade
do licitante contratado o cumprimento de todas as condições contratuais, atendendo
aos requisitos técnicos e legais para esta finalidade.
2.7 – Não poderão participar deste Pregão empresas estrangeiras que não
funcionem no país.
2.8 – Não poderão participar deste Pregão 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 de demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum.
2.9 – Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições
contidas no edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos neste Edital e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do instrumento convocatório.
2.10 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
2.11 – As microempresas ou empresas de pequeno porte que desejarem fazer jus
aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverão manifestar, em
campo próprio, declaração de que atendem aos requisitos do art. 3º da referida Lei.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 – A licitante deverá credenciar-se no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio
www.comprasnet.gov.br, observado o seguinte:
a) O credenciamento far-se-á mediante atribuição de chave de identificação e de
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
b) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
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c) O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do
sistema implicará responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.2 – O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Procuradoria-Geral de
Justiça responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
3.3 – O licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.
4 – DO ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS
4.1 – A licitante deverá encaminhar proposta exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
4.2 – O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico os
valores UNITÁRIO E TOTAL, já considerado e incluso todas as despesas: impostos,
taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam
indispensáveis à perfeita execução do objeto, já deduzidos os abatimentos
eventualmente concedidos.
4.3 - Não serão aceitas propostas que indiquem quantidade inferior àquela indicada
no Termo de Referência (Anexo I).
4.4 - A licitante deverá observar em sua proposta de preços as especificações do
objeto, evitando a simples cópia do teor das especificações constantes do Termo de
Referência do Edital.
4.5 – Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
4.6 – Qualquer elemento que possa identificar à licitante importa a desclassificação
da proposta.
4.7 - No momento da elaboração e envio da proposta o licitante deverá selecionar
por meio do sistema eletrônico as seguintes declarações:
a) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal.
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
edital.
c) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
d) declaração de Elaboração Independente de Proposta
e) no caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), que atende
aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos
nessa lei.
4.8 - As declarações mencionadas no item anterior serão visualizadas pelo
Pregoeiro na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do
processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.
4.9 – 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.
4.10 – A simples participação no certame implica em:
a) Aceitação de todas as condições estabelecidas no Pregão.
b) Que as propostas terão validade de 60 (SESSENTA) DIAS, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
c) Prazo para entrega do objeto de acordo com o Anexo I – Termo de Referência,
contados a partir data de recebimento da Ordem de Compra.
d) Prazo de garantia do objeto de acordo com as condições estabelecidas neste
Edital e anexo, se prazos maiores não forem especificados, tendo início no momento
da aceitação do objeto pela Procuradoria-Geral de Justiça/RN.
4.11 - Decorrido o prazo de validade da proposta de preço, sem convocação para
assinatura da Ata de Registro de Preços, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.
5 – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
5.1 – A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá
na data e hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no site
www.comprasnet.gov.br.
5.2 – A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
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5.3 – Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
licitação, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 – O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará,
motivadamente, aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital.
6.2 – A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real, por todos os participantes.
6.3 – Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de
lances.
7 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES
7.1 – Iniciada a Sessão Pública (início da disputa de preços) as licitantes
classificadas poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
7.2 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e inferiores aos últimos por
eles ofertados e registrados pelo sistema, e caso haja dois ou mais lances iguais,
prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
7.3 – A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e
registrado no sistema.
7.3.1 - Embora a classificação final seja pelo valor total do grupo, a disputa será por
item. A cada lance ofertado por item, o sistema atualizará automaticamente o valor
total do grupo, sagrando-se vencedora a empresa que ofertar o menor valor total do
grupo ofertado.
7.4 – Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante.
7.5 – 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.
7.6 - Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
7.7 – Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance
cujo valor for considerado inexequível ou que entenda ter sido lançado
erroneamente. Nesta hipótese, deverá encaminhar mensagem à licitante na qual
faculte o direito de repetir tal lance.
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7.8 – O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que
informará, com antecedência de 1 A 60 MINUTOS, o prazo para início do tempo de
iminência.
7.9 – Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico encaminhará
aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo
de ATÉ 30 (TRINTA) MINUTOS, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o
qual será automaticamente encerrada a fase de lances.
7.10 – Se ocorrer à desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o
sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
7.11 – No caso de desconexão do Pregoeiro persistir 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.comprasnet.gov.br.
8 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1 – 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, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá,
no prazo de 5 (CINCO) MINUTOS, apresentar proposta de preço inferior à do
licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste edital, ser
contratada.
b) Não sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se
enquadram na condição prevista no caput, estes serão convocados, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c) Convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (CINCO)
MINUTOS, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da
Lei Complementar nº 123/2006.
d) Na hipótese de não contratação, nos termos previstos nesta cláusula, o
procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.
9 – DA NEGOCIAÇÃO
9.1 – Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do direito de
preferência das microempresas e empresas de pequeno porte, o Pregoeiro
encaminhará contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
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julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar
condições diferentes das previstas neste Edital.
9.2 – A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes.
10 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1 - Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação aos valores máximo para a
contratação, consoante Anexo I - Termo de Referência.
10.2 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital de
Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.3 – Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da licitante,
para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
10.4 – O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da PGJ/RN ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar sua
decisão.
10.5 – Se a proposta não for aceita ou, ainda, se o licitante não atender às
exigências habilitadoras, em descumprimento dos requisitos estabelecidos neste
edital e seus anexos, o proponente será desclassificado/inabilitado e o Pregoeiro
examinará as propostas subsequentes, na ordem de classificação, até a obtenção
de uma que atenda ao edital.
10.6 - O licitante que abandona o certame, deixando de enviar a documentação
indicada nesta cláusula ou amostra solicitada pelo Pregoeiro, será desclassificado e
sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.
11 – DAS AMOSTRAS:
11.1 – Não será exigido amostra do objeto.
12 – DA HABILITAÇÃO
12.1 – A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar
especificada neste Edital.
12.2 - Os licitantes que estiverem em SITUAÇÃO VÁLIDA no SICAF poderão deixar
de apresentar os documentos referentes à HABILITAÇÃO JURÍDICA,
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL.
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12.3 - Para fins de habilitação no presente certame será avaliado o seguinte:
12.3.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual (Requerimento de
Empresário).
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores e sua devida publicação na imprensa oficial. No caso de alterações
será admitido o Estatuto ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se
houver.
c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
12.3.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) 1 (um) ou mais ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido(s) por
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante
fornece ou forneceu objeto pertinente e compatível com o deste Edital.
12.3.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL expedida
pelo Distribuidor da sede da Licitante.
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.
12.3.4 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ,
expedido pela Receita Federal.
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débito – CND,
fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
c) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
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d) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos
relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, emitida pela
Secretaria da Receita Federal.
e) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO ESTADO
do domicílio ou sede do licitante.
f) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de
Negativa) perante a Justiça do Trabalho nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho.
g) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos
relativos aos TRIBUTOS ESTADUAIS e à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO para as
empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte; ou Certidão Negativa (ou
Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO ESTADO do domicílio ou sede do
licitante.
h) Certidão Negativa de TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, da sede da licitante.
12.3.5 – Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF serão
visualizadas e impressas as seguintes Declarações:
a) que cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
seja, que não possuem, em seu quadro de pessoal, empregado com menos de
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menor de
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
14 anos.

ou
18
16
de

b) que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte na forma
disposta na LC nº.123/2006.
c) a inexistência de fato superveniente que obstaculize a contratação.
d) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
e) de elaboração independente de proposta.
12.4 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para
habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do
CNPJ/MF e endereço respectivo, observando-se que:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz; ou
b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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12.5 – Os modelos anexados a este Edital servem apenas como orientação, não
sendo motivo de inabilitação ou desclassificação, a apresentação de documentos
que sejam elaboradas de forma diferente e que contenham os elementos essenciais.
12.6 – Após a consulta no SICAF será impresso pelo Pregoeiro e integrará a
documentação de habilitação do(s) licitante(s) o(s) documento(s) referente(s) à
“situação do fornecedor”.
12.7 - Para fins de habilitação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova.
12.8 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
12.9 – Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de
sites, poderão ter sua autenticidade verificada via internet.
12.10 – 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 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.
12.11 – A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior,
implicará inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultado a PGJ/RN convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou propor a revogação deste Pregão.
12.12 - No julgamento da habilitação e 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.
12.13 - A licitante que apresentar documentação em desacordo com este Edital será
inabilitada.
13 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO
13.1 – O Pregoeiro convocará o licitante classificado provisoriamente em primeiro
lugar, via chat, para encaminhar os documentos exigidos para habilitação que não
estejam contemplados no SICAF e fixará prazo de 2h (duas horas) de sua
solicitação para envio dos mesmos, preferencialmente por meio da opção “Enviar
Anexo” do Sistema Comprasnet, ou para o endereço eletrônico pgj-cpl@rn.gov.br,
ou ainda via fac-símile, para o número (84) 3232-1034.
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13.2 - O Pregoeiro poderá, para melhor julgamento, solicitar do licitante vencedor o
encaminhamento de sua proposta escrita no prazo e condições do item anterior.
13.3 - A proposta de preços escrita, quando solicitada, deverá ser redigida em língua
portuguesa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou
entrelinhas, formulada em conformidade com as condições estabelecidas no Anexo I
- Termo de Referência, e dela deverão constar:
a) Razão social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente,
referência a esta licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, número
de fax e indicação de endereço eletrônico (email).
b) ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO EQUIPAMENTO, COM INDICAÇÃO DA
QUANTIDADE, MODELO, MARCA, com apresentação de CATÁLOGO ou FOLDER
com a devida indicação, podendo o prospecto ser original do fabricante/distribuidor,
ou cópia legível deste, ou ainda impresso da Internet (site do fabricante/distribuidor).
c) A indicação do VALOR TOTAL DO ICMS (R$), ALÍQUOTA DO ICMS interna
vigente no Estado de origem (%) e o PREÇO TOTAL LÍQUIDO DA PROPOSTA
(R$).
c1) - O preço total líquido da proposta será obtido mediante a diferença entre
o valor total bruto da proposta e o valor total do ICMS incidente sobre a
mercadoria.
c2) - A alíquota do imposto será a vigente no Estado de origem, conforme
dispõe o § 2º do Art. 1º da Lei Estadual n.º 8.966 de 21 de junho de 2007.
c3) - Os licitantes inscritos no SIMPLES NACIONAL ficam dispensados da
apresentação do destaque do ICMS, consoante Art. 4º do decreto
supracitado.
c4) - Caso a licitante não apresente a proposta nos termos da alínea "c", o
Pregoeiro, poderá sanar a omissão no momento da aceitação da proposta,
calculando o valor total do ICMS (R$) e o preço total líquido da proposta (R$)
com base nos valores apresentados na proposta e consoante informação com
relação a alíquota do ICMS interna vigente no Estado de origem, sendo
necessário para tanto que o licitante informe a alíquota através do chat de
mensagens.
d) A garantia dos equipamentos eletroeletrônicos que deverá ser on-site,
conforme Anexo I – Termo de Referência, contados a partir do recebimento
definitivo do objeto.
e) A licitante deverá indicar número de telefone fixo para atendimentos aos
chamados técnicos da Procuradoria-Geral de Justiça.
f) Nos preços cotados deverão estar neles incluídas todas as despesas: impostos,
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taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam
indispensáveis à perfeita execução do objeto, já deduzidos os abatimentos
eventualmente concedidos.
g) A licitante deverá indicar o nome, estado civil, profissão, número do CPF e
da Cédula de Identidade, domicílio da pessoa que ficará encarregada da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
13.4 - As empresas vencedoras do certame somente deverão encaminhar
propostas, declarações ou quaisquer outros documentos se expressamente
solicitado pelo pregoeiro, mediante notificação efetuada pelo canal de comunicação
(chat), sob pena de serem descartados.
13.5 – Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados, no prazo de 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, contados da solicitação do
Pregoeiro, a Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Promotor Manoel
Alves Pessôa Neto, 97, Candelária, Natal/RN, CEP:59065-555.
13.6 - Deverá ser encaminhada, acompanhando os documentos descritos no item
anterior, a documentação abaixo discriminada, necessária à formalização da Ata de
Registro de Preços e do Contrato.
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa individual (Requerimento de
Empresário).
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores e sua devida publicação na imprensa oficial. No caso de alterações
será admitido o Estatuto ou o Contrato Social consolidado e aditivos posteriores, se
houver.
c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d) PROCURAÇÃO passada em instrumento público, ou particular com firma
reconhecida, para o caso de representante legal, no qual estejam expressos
poderes para assinar contratos em nome da proponente;
e) DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO do responsável pela assinatura do contrato.
13.7 - A não-regularização da documentação no prazo previsto nesta condição
implicará na decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital, sendo facultado à
Procuradoria-Geral de Justiça convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação.
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13.8 - Poderão deixar de apresentar os documentos exigidos no ITEM 13.6, alíneas
"a", "b", "c" e “e”; os licitantes que estiverem devidamente cadastrados no SICAF.
14 – DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1 - 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 pgj-cpl@rn.gov.br.
14.2 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (VINTE E QUATRO)
HORAS.
14.3 - Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a
realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das propostas.
14.4 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento 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
pgj-cpl@rn.gov.br.
14.5 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão
disponibilizadas no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, por meio do link
Acesso livre>Pregões>Agendados, para conhecimento da sociedade em geral e dos
fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a
obtenção das informações prestadas.
15 - DO RECURSO
15.1 – Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 30 (TRINTA)
MINUTOS, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada,
em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
15.2 – O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer
manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do
sistema.
15.3 – Não será admitida intenção de recurso de caráter protelatório, fundada em
mera insatisfação do licitante.
15.4 – 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,
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.
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15.5 – A falta de manifestação no prazo estabelecido no ITEM 15.1 autoriza o
Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
15.6 – Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou
contrarrazões de recurso, o licitante interessado poderá solicitar vista dos autos a
partir do encerramento da fase de lances.
15.7 – As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo
Pregoeiro serão apreciados pela autoridade competente.
15.8 – O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
16 – DOS PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO DE PREÇOS
16.1 - Homologado o resultado da licitação, a Comissão Técnica de Supervisão do
Sistema de Registro de Preços, constituída através da PORTARIA N.º 3.037/2010,
de 04 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) n.º 12.309,
edição de 05 de outubro de 2010, formalizará a Ata de Registro de Preços com o(s)
fornecedor(es) primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados,
obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.
16.2 - A COMISSÃO TÉCNICA DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/RN CONVOCARÁ O LICITANTE VENCEDOR PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. O
PRAZO PARA ASSINATURA É DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA
CONVOCAÇÃO.
16.3 - O prazo para assinatura do licitante vencedor, após ser convocado, poderá
ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Procurador-Geral de Justiça.
16.4 - No caso de o licitante classificado em primeiro lugar, após convocado, se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas
neste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro, poderá, mantida a ordem de classificação,
negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
16.5 - Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como para
as aquisições dela resultante, a licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação de acordo com inciso XIII, Art. 55 do Estatuto de Licitações e
Contratos.
16.6 - Não havendo homologação do Certame decorridos 60 (SESSENTA) DIAS da
data da sessão publica, fica(m) o(s) licitante(s) liberado(s) dos compromissos assumidos em sua(s) proposta(s).
16.7 - A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional,
com as condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços,
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especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas, ficando
sujeita, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
16.8 - Órgão Gerenciador – órgão ou entidade da Administração Pública responsável
pela condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem
como pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços.
16.9 - Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que
participa da presente licitação para Registro de Preços, bem como integre a futura
Ata de Registro de Preços.
16.10 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por
qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública, ainda que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde
que devidamente comprovada a vantagem.
16.11 - Caberá ao Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
no caso da hipótese prevista na condição anterior, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
16.12 - Caso haja anuência do Fornecedor Beneficiário, cada órgão usuário poderá
adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de
Registro de Preço, por órgão.
16.13 - A contratação junto ao fornecedor registrado, será formalizada por intermédio
de instrumento contratual, ordem de compra, ou outro instrumento similar.
16.14 - A ARP poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art.
65, da Lei 8.666/93.
16.15 - Ata de Registro de Preços terá VALIDADE DE 12 (DOZE) (MESES) meses,
contada da assinatura.
16.16 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência no fornecimento em igualdade de condições.
16.17 - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o
fornecedor registrado será convocado pela Comissão Técnica de Supervisão do Sistema de Registro de Preços para a devida alteração do valor registrado na Ata de
Registro de Preços.
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16.18 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:
a) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço.
b) Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Procuradoria-Geral de Justiça/RN, sem justificativa aceitável.
c) O fornecedor que não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
d) Por presentes razões de interesse público, devidamente motivado e justificado.
e) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório.
f) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
g) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro de
Preços, por ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
h) For impedido de licitar e contratar com a Administração no termos da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002.
16.19 - A Ata de Registro de Preço será cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigência.
b) Quando não restarem fornecedores registrados.
16.20 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas nesta cláusula, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Procuradora-Geral de Justiça Adjunta.
17 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1 – Quando não houver recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante cuja
proposta for considerada mais vantajosa à administração.
17.2 – Concluídos os trabalhos, o Pregoeiro encaminhará o processo, devidamente
instruído, à apreciação da Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, para expedição e
publicação do ato homologatório.
17.3 – Após decididos os recursos, quando houver, e constatada a regularidade dos
atos procedimentais, a Procuradora-Geral de Justiça Adjunta adjudicará o objeto ao
licitante vencedor do certame e, em consequência, homologará a presente licitação.
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18 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
18.1 - A contratação será formalizada mediante assinatura do respectivo Termo de
Contrato, cuja minuta encontra-se no Anexo III deste Edital.
18.2 - Após homologado o resultado deste Pregão e durante a validade da Ata de
Registro de Preços a Procuradoria-Geral de Justiça/RN convocará a licitante
vencedora, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Termo de
Contrato e/ou retirar a Ordem de Compra.
18.3 – O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Procuradoria-Geral de Justiça.
18.4 – A assinatura do contrato está condicionada à verificação da regularidade da
habilitação parcial da licitante vencedora junto ao SICAF.
18.5 – Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer condição
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos deste Edital.
18.6 - Caso o adjudicatário recuse-se a cumprir o fixado no ITEM 18.2, aplicar-se-á o
disposto no § 3º, artigo 25, do Decreto Estadual nº 20.103/07.
18.7 – A licitante contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
propostas, os acréscimos que porventura se fizerem necessários, em até 25%
(VINTE E CINCO POR CENTO), do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65,
§ 1º, da Lei n.º. 8.666/93.
18.8 – A transmissão dos atos referentes a execução contratual poderá ser efetuada
mediante fax ou meio eletrônico, devendo haver a comprovação efetiva do
recebimento do ato pela contratada, o qual será aceito como expressa concordância
da mesma.
19 – DA RESCISÃO DO CONTRATO
19.1 – A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito, a critério da ProcuradoriaGeral de Justiça/RN, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, em
conformidade com o Art. 55, inciso IX, da Lei 8.666/93 e suas alterações nos casos
previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei, e, quando a contratada:
a) Atrasar injustificadamente a execução do objeto deste Edital.
b) Falir ou dissolver-se.
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a
expressa anuência da Procuradoria-Geral de Justiça.
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20 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1 – As despesas decorrentes deste certame correrão por conta dos recursos do
orçamento do Ministério Público do RN, conforme descrito abaixo:

Unidade
Orçamentária:
Função:
Sub-Função:
Ação:
Fonte de Recurso:
Natureza da
Despesa:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14 .101 - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA
091 - DEFESA DA ORDEM JURÍDICA; 1403 DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
DA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA;
10320 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
100 - RECURSOS DE ORDINARIOS; 150 – RECURSOS
DIRETAMENTE ARRECADADOS
4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

21 – DO PAGAMENTO
21.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (TRINTA) DIAS contados
a partir da data em que for apresentada a Nota Fiscal/Fatura, devidamente conferida
e atestada pelo setor competente da PGJ/RN, comprovando a execução do objeto.
21.2 - A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do
registrado no certame.
21.3 - A PGJ/RN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.
21.4 - É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a
apresentação, no momento da liquidação da despesa, de prova de regularidade,
devendo apresentar:
a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ,
expedido pela Receita Federal.
b) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débito – CND,
fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.
c) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
d) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos
relativos aos TRIBUTOS FEDERAIS e à DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, emitida pela
Secretaria da Receita Federal.
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e) Certidão Negativa de DÉBITOS TRABALHISTAS (ou Positiva com Efeito de
Negativa) perante a Justiça do Trabalho nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho.
f) Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeito de Negativa) de Débitos
relativos aos TRIBUTOS ESTADUAIS e à DÍVIDA ATIVA DO ESTADO para as
empresas inscritas no Estado Rio Grande do Norte; ou Certidão Negativa (ou
Positiva com Efeito de Negativa) de DÉBITO DO ESTADO do domicílio ou sede do
licitante.
g) Certidão Negativa de TRIBUTOS DO MUNICÍPIO, da sede da licitante.
21.5 - No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE
Atualização Financeira à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.
21.5.1 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: AF = I x N x VP, onde: AF
= Atualização Financeira devida; N = Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.
22 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
22.1 – Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a Procuradoria-Geral de Justiça/RN, pelo prazo de até 5 (CINCO)
ANOS, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades
legais, a licitante que:
a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta.
b) Não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de vigência da Ata de
Registro de Preços.
c) Não retirar a ordem de compra, quando convocada dentro do prazo de vigência
do Contrato.
d) Apresentar documentação falsa.
e) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame.
f) Ensejar o retardamento, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida.
g) Não mantiver a proposta.
h) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
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22.2 – O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos
do § 3º, artigo 25, do Decreto Estadual nº 20.103/07, que não aceitarem a
contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária.
22.3 – Para fins de aplicação de penalidades, a autorização de compra, ordem de
execução de serviço ou outro instrumento semelhante tem a mesma eficácia jurídica
que o instrumento contratual, devendo consignar quais as sanções previstas em
caso de falta na execução do contrato;
22.4 – Nos casos em que a entrega do produto ou a prestação do serviço ocorrer de
forma fracionada, a multa incidirá apenas sobre a parcela que estiver em atraso;
22.5 – Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Procuradoria-Geral de
Justiça/RN poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções:
I - Advertência.
II - Multa, salvo previsão diversa no instrumento convocatório ou no contrato, de:
a) 0,1% ao dia sobre o valor total do empenho, no caso de atraso injustificado para
entrega, limitada a incidência a 15 (quinze) dias;
b) 10% sobre o valor total do empenho, no caso de atraso injustificado por período
superior ao previsto na alínea “a”;
c) 1,5% ao dia sobre o valor do produto, no caso de atraso injustificado para
substituição, limitada a incidência a 10 (dez) dias;
d) 17% sobre o valor do produto, na hipótese de atraso por período superior ao
previsto na alínea “c”;
e) 15% sobre o valor total adjudicado, em caso de inexecução parcial da obrigação
assumida;
f) 35% sobre o valor total adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Procuradoria-Geral de Justiça, por prazo não superior a 2 (DOIS) ANOS.
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.
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22.6 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
22.7 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do ITEM 22.5, poderão ser
aplicadas conjuntamente com o inciso II, facultada a defesa prévia do interessado,
no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.
22.8 - A sanção estabelecida no inciso IV do ITEM 22.5 é de competência exclusiva
do Procurador-Geral de Justiça, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação;
22.9 - Em caso de descumprimento de obrigação contratual, cabe ao ProcuradorGeral de Justiça Adjunto a aplicação das sanções estabelecidas, ressalvadas as
hipóteses dos ITENS 22.8 e 22.11;
2210 - As sanções contratuais somente poderão ser aplicadas após oportunizar-se
ao contratado a apresentação de defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
sendo tal faculdade expressamente consignada na notificação;
22.11 - As sanções de advertência e multa poderão ser aplicadas pelo Gestor;
22.12 - Da decisão de aplicação de sanção pelo Gestor caberá recurso ao
Procurador-Geral de Justiça Adjunto, devendo tal faculdade ser expressamente
consignada na notificação de aplicação da penalidade;
22.13 - O Gestor deverá encaminhar os autos do procedimento administrativo para
análise da Coordenadoria Jurídica Administrativa quando decidir pela não aplicação
da penalidade, bem como nos casos de requerimento de dilação de prazo de
entrega superior a 30% (trinta por cento) do prazo inicialmente estabelecido;
22.14 - Os pedidos de prorrogação de prazo protocolados após o término do prazo
ofertado não serão conhecidos;
22.15 - Ocorrendo à inexecução de que trata o ITEM 22.5, reserva-se a
Procuradoria-Geral de Justiça/RN o direito de optar pela oferta que se apresentar
como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em
seguida, ao Procurador-Geral de Justiça, para as providências cabíveis.
22.16 - A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita
às mesmas condições estabelecidas nesta cláusula.
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23 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1 – A critério da Procuradora-Geral de Justiça Adjunta a presente licitação poderá
ser:
a) Adiada, por conveniência exclusiva da Administração.
b) Revogada, a juízo da Administração, se considerada inoportuna ou inconveniente
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
c) Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
23.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à da contratação.
23.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciarem, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que
anteceder o início da sessão do pregão eletrônico, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
23.4 - A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das
normas constantes do presente ato de convocação, independentemente de
declaração expressa.
23.5 - Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de
proposta ou apresentação de documentos relativos a esta licitação.
23.6 - O pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a
elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação,
fixando prazos para atendimento.
23.7 - O pregoeiro ou autoridade superior poderão subsidiar-se em pareceres
emitidos por técnicos ou especialistas no assunto objeto desta licitação.
23.8 - Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o
dia do vencimento, considerando-se o funcionamento do Setor de Protocolo deste
Órgão, no horário das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.
23.9 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter
público, que impeça a realização deste Pregão na data marcada, a licitação ficará
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente,
independentemente de nova comunicação.
23.10 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e na proposta de preço, desde
que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação,
sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar
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a instrução do processo.
23.11 - Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares
com relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital serão dirimidas
pelo Pregoeiro, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a quintafeira e das 8h às 14h na sexta-feira.
23.12 - Toda comunicação oficial ocorrerá por fax, e-mail, por meio do sistema
comprasnet ou por publicação, nos termos da legislação.
23.13 – As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam
ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Comarca de
Natal/RN.
Natal/RN, 19 de Dezembro de 2012.

JORGE ALVARES NETO
Pregoeiro
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