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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

PROCESSO N° 46/2022-CPE-DPE 
 

PREÂMBULO 
 
SETOR LICITAÇÕES 
TIPO MENOR PREÇO 

BASE LEGAL 

Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, à Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão e,
subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal 
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei Complementar Estadual nº 
183 de 31 de março de 2010 e suas alterações posteriores, a Lei
Estadual 5.848, de 13 de março de 2006 e suas alterações posteriores, 
Lei Estadual nº 8.747, de 09/09/2020, bem como o Decreto Federal nº 
10.024, de 20 de setembro de 2019, o Decreto Estadual nº 40.638, de
30de julho de 2020 e o Decreto Federal nº 8.539/2015. 

OBJETO: 

O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a Contratação de serviço 
de locação de veículos tipo Sedan, com motorista, para a Defensoria 
Pública do Estado de Sergipe, conforme especificações técnicas 
detalhadas constantes deste edital e seus anexos.  

PARTICIPAÇÃO: ÂMPLA CONCORRÊNCIA 
 

ETAPAS DIA HORÁRIO 
ABERTURA DAS PROPOSTAS 25/07/2022 10:00 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS 25/07/2022 10:30 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília /DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. 
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: e-mail: 
(pregao.dpese@defensoria.se.gov.br). 
DEMAIS INFORMAÇÕES: Telefone da DPE-SE: (79) 3205-3812 / Endereço: Travessa João 
Francisco da Silveira, (Barão de Maruim), n° 44 – Bairro Centro – Aracaju/SE. 
LOCAL: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp 

mailto:pregao.dpese@defensoria.se.gov.br
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

PROCESSO Nº 46/2022-CPE-DPE 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Torna-se público que a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio 
do Pregoeiro designado pela Portaria nº 71 de 03 de março de 2022, e Portaria nº 70 de 03 de 
março de 2022, que institui a Equipe de Apoio, para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o critério de 
julgamento MENOR PREÇO POR LOTE, na data, horário e local já indicados anteriormente, 
e nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto Estadual nº 40.638, de 30 de julho de 2020 e 
Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, a Lei Complementar Estadual nº 183, 
de 31 de março de 2010 e suas alterações posteriores e as exigências estabelecidas nesse 
Edital. 

1.2. Esse Edital de procedimento licitatório, na modalidade de pregão, na forma 
eletrônica, para a contratação de prestação de serviços de locação de veículos, no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado de Sergipe, tem como objetivo garantir a isonomia, selecionar 
prestador de serviço, visando a execução do objeto desse Edital, permitindo aos licitantes, em 
sessão pública, apresentar lances contendo propostas competitivas. 

1.3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da 
INTERNET, mediante condições de segurança, criptográfica e autenticação, em todas as suas 
fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Defensoria Pública do Estado de 
Sergipe, denominado Pregoeiro, e auxiliado pela Equipe de Apoio, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações-e", constante 
da página eletrônica do Banco do Brasil SA, no endereço eletrônico, https://www.licitacoes-
e.com.br/aop/index.jsp. 

1.4. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, 
observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do 
objeto. 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
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1.5. Todos os serviços em questão devem ser prestados em conformidade com as 
disposições contidas neste Edital. 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a Contratação de serviço de 
locação de veículos, TIPO SEDAN, COM MOTORISTA, para a Defensoria Pública do 
Estado de Sergipe, conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus 
anexos. 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Sergipe para o exercício de 2022, 
na classificação abaixo especificada: 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

CLASSIFICAÇÃO 
FUNCIONAL 

PROGRAMÁTICA 

PROJETO 
OU 

ATIIVIDADE 

NATUREZA 
DE 

DESPESA 

FONTE 
DE 

RECURSO 
28.101 03.122.0046 0141 33.90.00 0101 

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão 
enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, por meio eletrônico mediante e-mail para (pregao.dpese@defensoria.se.gov.br), na 
forma do Edital. 

4.2. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 
(dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 
formais aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

4.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

4.4. Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de 
licitação perante a Administração, o licitante que não o fizer antes do segundo dia útil que 
anteceder a data fixada para recebimento das propostas. 

mailto:pregao.dpese@defensoria.se.gov.br
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5. DA IMPUGNAÇÃO 

5.1. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do 
Pregão Eletrônico, mediante petição a ser enviada para o endereço de e-mail do Pregão 
indicado na primeira folha deste edital. 

5.2. Decai do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a 
Defensoria, o licitante que não o fizer antes do terceiro dia útil que anteceder a data fixada 
para recebimento das propostas. 

5.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação. 

5.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

5.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 
para realização do certame. 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 
exigências contidas   neste Edital e seus anexos. 

6.1.1. Poderão participar do certame empresas que preencham as especificações 
técnicas e legais, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de que trata a Lei 
Complementar nº 123/2006, Lei Estadual n º 8.747/2020 e as Cooperativas enquadradas no 
art. 34 da Lei 11.488/2007. 

6.2. A participação no certame dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, por meio do sistema eletrônico no sítio https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, 
observando data e horário limite estabelecidos na primeira página deste Edital. 

6.3. As propostas de preço deverão ser encaminhadas eletronicamente até data e 
horário definidos para a abertura das propostas, conforme indicação na primeira página deste 
Edital. 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
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6.4. Caberá ao participante da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 
de sua desconexão. 

6.5. Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do 
pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados. 

6.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a 
sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 
participantes através do sistema eletrônico, onde será designado dia e hora para a 
continuidade da sessão. 

6.7. O andamento do procedimento de licitação entre a data de abertura das 
propostas e a adjudicação do objeto deve ser acompanhado diariamente pelos participantes 
por meio do portal https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp, que veiculará avisos, 
convocações, desclassificações de licitantes, justificativas e outras decisões referentes ao 
procedimento. 

6.8. Caso exista a necessidade de ser suspenso o Pregão, o Pregoeiro designará 
novo dia e horário para a continuidade do certame. 

6.9. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer 
fase deste processo licitatório os interessados que se enquadrem em uma ou mais das 
situações a seguir: 

6.9.1. entidades empresariais que estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.9.2. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição; 

6.9.3. instituições sem fins lucrativos; 

6.9.4. estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de 
impedimento de licitar e de contratar, impostas pelo Estado de Sergipe. 

6.9.5. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
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forma da legislação vigente; 

6.9.6. sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

6.9.7. estejam sob falência, recuperação judicial e extrajudicial, dissolução ou 
liquidação; 

6.9.8. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.9.9. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

6.9.10. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

6.9.11. Nos termos do art. 7° do Decreto Federal n° 7.203, de 2010, é vedada, 
ainda, a utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada 
que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança 
neste órgão contratante. 

6.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 
licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

7. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

7.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

7.1.1. conduzir a sessão pública e o envio de lances; 

7.1.2. coordenar os trabalhos da equipe de apoio; 

7.1.3. receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos 
ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração desses documentos; 

7.1.4. responder às questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 

7.1.5. abrir as propostas de preços; 
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7.1.6. verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos 
no edital; 

7.1.7. sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 
documentos de habilitação e sua validade jurídica; 

7.1.8. verificar e julgar as condições de habilitação; 

7.1.9. desclassificar propostas indicando os motivos; 

7.1.10. conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta 
ou do lance de menor preço; 

7.1.11. verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

7.1.12. declarar o vencedor; 

7.1.13. receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para 
julgamento; 

7.1.14. elaborar a ata da sessão; 

7.1.15. encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a 
contratação. 

8. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

8.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no sistema 
“Licitações – e”, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, 
em sua forma eletrônica. 

8.2. O cadastro no “Licitações – e” deverá ser feito no Portal de Licitações do 
Banco do Brasil, https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. 

8.3. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto às 
Agências do Banco do Brasil, sediadas no País. 

8.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão 
ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
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credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 

8.5. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar 
representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, 
com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os 
demais atos e operações no “Licitações-e”. 

8.6. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa 
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 

8.7. O participante do Pregão responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas 
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

8.8. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 
sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

8.9. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no “Licitações – e” e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 
logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

8.10. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio desse 
documento. 

9.2. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e 
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atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável 
por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

9.3. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art, 43, §1º, da LC nº 123, de 2006. 

9.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

9.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

9.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 
após o encerramento do envio de lances. 

9.8. Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as 
seguintes condições: 

9.8.1. Os serviços ofertados deverão atender a todas as especificações constantes 
deste Edital e seus anexos. 

9.8.2. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no 
campo apropriado do sistema eletrônico com o valor mensal dos serviços. 

9.8.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e 
indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto, envolvendo, dentre outras despesas, 
tributos de qualquer natureza, impostos, taxas, transportes, seguro, encargos sociais, direitos 
trabalhistas e previdenciários. 

9.9. As propostas encaminhadas terão prazo de validade não inferior a 60 
(sessenta) dias consecutivos, contados da data da sessão de abertura desta licitação, conforme 
disposição legal. 
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9.10. A proposta deverá conter descrição detalhada do objeto ofertado e estar 
acompanhada de Planilha de Custos e Formação de Preços (Anexo III), com detalhamento de 
todos os elementos que influenciam no custo operacional, na forma dos Anexos deste Edital. 

9.11. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, 
omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos 
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o 
serviço ser prestado sem ônus adicional à Contratante; 

9.12. A optante pelo Simples Nacional, contratada para execução de objeto 
contratual que acarrete sua vedação à permanência no regime especial de arrecadação, 
deverá comunicar sua exclusão à Receita Federal do Brasil tempestivamente. 

9.13. A proposta da empresa deverá ser compatível com a futura tributação, dada 
a necessária exclusão do regime especial de arrecadação; 

9.14. Para preenchimento da Planilha de Custos e Formação de Preços, deverá ser 
utilizado, no mínimo, o salário normativo constante do último Acordo, Dissídio ou 
Convenção Coletiva de Trabalho das Categorias vinculadas ao objeto da presente licitação 
homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MPT, nos termos do art. 614, 
parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

9.14.1. Na hipótese de inexistência de convenção coletiva que defina piso salarial 
para a categoria, ou ainda se o salário normativo pactuado no último Acordo, Dissídio ou 
Convenção Coletiva de Trabalho das Categorias que esteve vigente for inferior ao salário 
mínimo, serão aceitas propostas e planilhas com previsão de salários com valores iguais ou 
superiores ao mínimo vigente no país. 

9.15. Quando da apresentação da proposta, deverá ser encaminhado o acordo ou 
convenção coletiva que rege a categoria profissional vinculada à execução do serviço 
utilizada pelo licitante na elaboração de sua planilha de custo e formação de preços. 

9.16. No caso dos “Tributos” da Planilha de Custos e Formação de Preços, a 
empresa deverá utilizar o percentual de acordo com a legislação ou regime tributário a que 
esteja submetida, sendo vedada a inclusão dos custos relativos ao Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica - IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

9.17. Caso haja equívoco no dimensionamento dos quantitativos da proposta, a 
CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente, devendo complementá-los, caso o 
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previsto inicialmente não seja satisfatório para o atendimento do objeto deste Pregão, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93; 

9.18. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

9.19. Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar 
preços correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária; 

9.20. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10. ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, com a 
divulgação das propostas de preços recebidas por meio de sistema eletrônico, na data, horário 
e local indicados neste Edital, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

10.2. Aberta à etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar 
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro 
e valor. 

10.2.1. Para efeito da disputa de preços, as propostas encaminhadas eletronicamente 
pelos licitantes serão consideradas lances. 

10.2.2. Cada licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor preço 
registrado, desde que seja inferior ao seu último lance e diferente de qualquer outro valor 
ofertado para o lote, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

10.3. O sistema apresentará apenas o melhor lance de cada licitante durante a 
sessão pública. 

10.4. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no 
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Termo de Referência. 

10.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

10.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

10.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta deverá ser de acordo com o sistema de licitações. 

10.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO” em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

10.10. O tempo normal de disputa será encerrado pelo sistema. 

10.11. Após o término do tempo normal de disputa o sistema disponibilizará um 
tempo extra, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual se 
apresentará aviso de fechamento iminente dos lances. O tempo aleatório não ultrapassará 30 
(trinta) minutos. 

10.12. O Sistema eletrônico informará as propostas de menor preço de cada 
participante imediatamente após o encerramento da etapa de lances, vedada a identificação do 
licitante. 

10.13. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme 
definido neste Edital e seus anexos. 

10.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

10.15. Em relação a não exclusividade para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. Procedendo à comparação com os 
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valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.538, de 2015. 

10.16. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 
melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

10.17. A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da 
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 
comunicação automática para tanto. 

10.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco 
por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

10.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 

10.19.1. prestados por empresas brasileiras; 

10.19.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

10.19.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

10.20. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

10.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 

11. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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11.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR 
PREÇO", podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao 
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor por lote, para que seja obtido preço 
melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação, observados os prazos para fornecimento, as 
especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste edital. 

11.2. Após o encerramento da sessão de disputa, o pregoeiro convocará o licitante 
arrematante para apresentação de documentação e proposta comercial no prazo de 3 (três) 
horas corridas, observando-se os critérios a seguir: 

11.2.1. O pregoeiro convocará a licitante melhor classificada detentora de proposta 
aceitável a encaminhar, no prazo de 03(três) horas corridas a proposta final e os documentos 
de habilitação originais ou cópias autenticadas, sob pena de inabilitação e consequente 
desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro, no 
seguinte endereço eletrônico, (pregao.dpese@defensoria.se.gov.br). 

11.2.2. Serão desclassificadas as licitantes que não observarem o prazo para envio 
da proposta final por escrito ou quando esta não atenda aos critérios de aceitabilidade 
definidos neste Edital e seus anexos. 

11.2.3. O licitante poderá conferir o prazo para reformulação e apresentação de 
nova proposta compatível com o preço resultante da sessão de lances ou de negociação com o 
pregoeiro. 

11.2.4. Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro convocará 
o detentor da proposta subsequente aceitável mais bem classificada, a encaminhar a 
documentação definida no item 11 e 12, num prazo de 03 (três) horas corridas, a contar da 
convocação. 

11.2.5. As licitantes serão convocadas através de mensagem no sistema eletrônico 
de Pregão. 

11.2.6. Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que 
não atender as exigências fixadas neste Edital ou ofertarem preços manifestamente 
inexequíveis. 

11.3. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o 
pregoeiro comprovará a regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na 

mailto:pregao.dpese@defensoria.se.gov.br
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forma da Lei 10.520/2002. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento das demais 
exigências para habilitação contidas nos itens 11 e 12 deste Edital. 

11.4. A proposta final contendo a especificação completa do objeto, em 
conformidade com as exigências do Anexo I deste Edital, deverá trazer assinatura eletrônica 
utilizando certificado digital no padrão ICP-Brasil, com os seguintes requisitos, 
obrigatoriamente: 

11.4.1. Se o documento original for nato digital, utilizará assinatura eletrônica por 
meio do certificado digital; 

11.4.2. Se o documento estiver em papel, digitalizar e assinar usando a assinatura 
eletrônica por meio do certificado digital, preservando o documento original para eventual 
conferência, se solicitado pela Administração; 

11.4.3. A certificação digital deve ser do proprietário, do sócio administrador ou 
sócio com poderes de administração, designado no contrato social ou estatuto (ou em ato 
separado), ou de pessoa com poderes para representar a empresa através de instrumento de 
mandato. 

11.5. Todos os arquivos enviados devem conter assinatura digital como previsto 
nos itens anteriores. 

11.6. Os documentos em meio físico não serão recebidos/reconhecidos pela 
DPE/SE. 

11.7. O não cumprimento do item 11.4, e de seus subitens, implicará a 
desclassificação do licitante detentor da melhor proposta.  

11.8. No caso de desclassificação do licitante arrematante, o novo licitante 
convocado deverá apresentar documentação e proposta no mesmo prazo previsto no item 
11.2.1, a contar da convocação pelo pregoeiro através de mensagem no sistema de Pregão. 

11.9. A inobservância dos prazos elencados no item 11.2.1, ou ainda o envio dos 
documentos de habilitação e da proposta de preços em desconformidade com o disposto neste 
Edital ensejará inabilitação do licitante e consequente desclassificação no certame, salvo 
motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

11.10. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
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desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 
edital. 

11.11. Havendo lances no tempo de disputa da sessão pública, a proposta final de 
preços do licitante detentor da melhor oferta deverá ter seus valores unitários e totais 
ajustados de forma que os preços de cada um dos itens não resultem, após os ajustes, 
inexequíveis ou superfaturados. 

11.12. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, inclusive as 
exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro. 

12. DA HABILITAÇÃO 

12.1. A empresa detentora da proposta de menor preço deverá apresentar os 
seguintes documentos comprobatórios de habilitação e qualificação: 

12.1.1. Para Habilitação Jurídica: 

12.1.1.1. Cópia de identidade dos sócios; 

12.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual (art 28, II, da Lei nº 
8.666/93); 

12.1.1.3. No caso de sociedades empresárias (comerciais), sociedade por ações ou 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, acompanhado de 
documentos comprobatórios de seus atuais administradores (art. 28, III da Lei nº. 8.666/93); 

12.1.1.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência (art. 28, IV da Lei nº. 8.666/93); 

12.1.1.5. no caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

12.1.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
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em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir (art. 28, V da Lei nº. 8.666/93); 

12.1.1.7. Declaração sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do art. 
27 da Lei nº 8.666/93. 

12.1.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 

12.1.2. Para Qualificação Econômico-Financeira: 

12.1.2.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, 
expedida pelo Cartório de Distribuição da sede da licitante. 

12.1.2.2. As empresas em recuperação judicial devem apresentar certidão emitida 
pelo juízo falimentar, na qual fica demonstrado que a empresa está apta econômica e 
financeiramente para participar do processo licitatório. 

12.1.2.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do exercício social de 2021, 
já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data da 
apresentação da proposta. 

12.1.2.3.1. O licitante deverá apresentar memória de cálculo, com uma casa decimal, 
desprezando-se as demais e com indicação do índice utilizado, devidamente assinada por 
profissional de contabilidade, conforme Resolução do Concelho Federal de Contabilidade – 
CFC nº 560/83. 

12.1.2.3.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço 
Patrimonial de 2021 levantado, conforme o caso; de acordo com a Lei 8.666/93. 

12.1.2.4. O balanço patrimonial das Sociedades Anônimas e das de grande porte, tal 
qual definidas no art. 3º da Lei 11.638/2007, serão publicadas em Diário Oficial e em outro de 
grande circulação, assim como registrado na Junta Comercial (Lei nº 6404/76); essas últimas 
e as companhias abertas deverão apresentar, ainda, relatório de auditoria independente, 
cadastrada na CVM; as demais formas societárias, não enquadradas no art. 3º , da Lei 
11.638/2007, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do SIMPLES 
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ou LUCRO PRESUMIDO são obrigadas a apresentarem o balanço, autenticado pelo órgão 
competente do Registro de Comércio (Decreto-Lei nº 486/69). 

12.1.2.5. A comprovação de boa situação financeira da empresa será baseada na 
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
resultante da aplicação das fórmulas: 

 

�� =
�����	����������+ ������á���	�	�����	�����
�������	����������+ ����í���	�	�����	�����

 

 

�� =
�����	�����

�������	����������+ ����í���	�	�����	�����
 

 

�� =
�����	����������

�������	����������
 

 

12.1.2.6. Somente serão consideradas habilitadas as empresas que obtiverem, 
nos índices acima, resultados maiores do que 1,00 (um). Dos índices constarão apenas duas 
casas decimais, desprezando-se as demais. 

12.1.2.7. Os índices acima deverão ser demonstrados através de memória de cálculo, 
que deverá ser anexada obrigatoriamente pela licitante e assinado por Contador com situação 
regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade. 

12.1.2.8. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao exercício 
social de 2021, comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e 
Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 

12.1.2.9. Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo 
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) 
do valor estimado da contratação, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações 
contábeis do exercício social de 2021; 
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12.1.2.10. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do exercício social de 2021, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 

12.1.2.11. Declaração do licitante, acompanhada da relação de compromissos 
assumidos, conforme modelo constante do Anexo V de que um doze avos dos contratos 
firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data 
apresentação da proposta não são superiores ao patrimônio líquido do licitante, observados os 
seguintes requisitos: 

12.1.2.11.1. Nos contratos com a iniciativa privada deverá conter a data inicial e final do 
contrato, conforme prazo para contratos de prestação de serviços estabelecido no Código 
Civil. 

12.1.2.11.2. A declaração deve ser acompanhada da Demonstração do Resultado do 
Exercício (DRE), relativa ao exercício social de 2021; 

12.1.2.11.3. Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o já executado. 

12.1.2.11.4. Caso a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) apresentada seja superior a 10% (dez por 
cento), para mais ou para menos, o licitante deverá apresentar justificativas. 

12.1.3. Para Regularidade Fiscal: 

12.1.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda; 

12.1.3.2. Inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
deste edital; 

12.1.3.3. Certificado de regularidade perante o FGTS demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

12.1.3.4. Certidões de regularidade de situação para com as Fazendas: Federal 
(abrangendo os débitos relativos a tributos federais, à dívida ativa da União, e as 
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contribuições previdenciárias e de terceiros), Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do 
domicílio/sede da licitante, e as contribuições previdenciárias e de terceiros. 

12.1.3.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

12.1.4. Para Regularidade Trabalhista: 

12.1.4.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440, de 07 
de julho de 2011. 

12.1.5. Para Qualificação Técnica: 

12.1.5.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente. 

12.1.5.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnicos adequados e disponíveis para a 
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 

12.1.5.3. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for 
ocaso. 

12.1.5.4. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de 
Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove aptidão para o fornecimento, pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. 

12.1.5.5. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua 
atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente. 

12.1.5.6. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou 
se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser 
executado em prazo inferior. 

12.1.5.7. A empresa licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, fará 
constar em sua proposta a declaração que ateste a não ocorrência do registro de oportunidade, 
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de modo a garantir o princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública, conforme disposto na Lei nº 8.666, de 1993. 

12.1.5.8. Para efeito de comprovação da qualificação exigida no tópico 13.1.1.4 os 
atestados apresentados deverão comprovar o fornecimento, pertinente e compatível com o 
objeto da licitação, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, podendo ser somatório. 

12.1.5.8.1. Será admitida a apresentação de atestados referentes a períodos sucessivos 
não contínuos, para fins da comprovação de que trata o item acima, não havendo 
obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos. 

12.1.5.8.2. Para efeito de comprovação da qualificação exigida no tópico 13.1.1.4, 
considerar-se-á como pertinente e compatível, em características e quantidades, com o objeto 
da presente licitação, a comprovação da prestação de serviços terceirizados, por meio de 
atestados, observados os quantitativos mencionados no Termo de Referência para o lote. 

12.2. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial 
ou ainda por meio de cópia simples, a ser autenticada por servidor habilitado do setor de 
Licitação da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, mediante conferência com os originais. 

12.3. As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis. 

12.4. Os documentos de habilitação deverão estar com prazo vigente. 

12.5. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer 
tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, 
fixando-lhe prazo para atendimento. 

12.6. A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicará inabilitação 
da licitante, sendo vedada, a concessão de prazo para complementação da documentação 
exigida para a habilitação, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

13. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS 

13.1. O tratamento diferenciado conferido às empresas de pequeno porte, às 
microempresas e às cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro 
de 2006 e a Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, deverá seguir o procedimento descrito a 
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seguir: 

13.1.1. Os licitantes deverão indicar no sistema eletrônico de licitações, antes do 
encaminhamento da proposta eletrônica de preços, a sua condição de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa. 

13.1.1.1. O licitante que não informar sua condição antes do envio das propostas 
perderá o direito ao tratamento diferenciado. 

13.1.2. Ao final da sessão pública de disputa de lances, terminado o tempo 
aleatório, o sistema eletrônico detectará automaticamente as situações de empate a que se 
referem os §§ 1o e 2o do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006. 

13.1.2.1. Considera-se empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, quando esta for proposta de 
licitante não enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. 

13.1.2.2. Não ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem classificada 
possuir a condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa. Nesse caso, o 
pregoeiro convocará a arrematante a apresentar os documentos de habilitação, na forma 
dos itens 11 e 12 deste Edital. 

13.1.3. Caso ocorra a situação de empate descrita no item 13.1.2.1, o pregoeiro 
convocará o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da cooperativa 
mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletrônico, a ofertar lance 
inferior ao menor lance registrado para o lote no prazo de cinco minutos. 

13.1.4. Caso a licitante convocada não apresente lance inferior ao menor valor 
registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou 
cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situação do item 13.1.2.1 
deverão ser convocadas, na ordem de classificação, a ofertar lances inferiores à menor 
proposta. 

13.1.5. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que primeiro 
apresentar lance inferior ao menor lance ofertado na sessão de disputa será considerada 
arrematante pelo Pregoeiro, que encerrará a disputa do lote na sala virtual, passando a correr o 
prazo para apresentação da documentação de habilitação e da proposta de preços, conforme 
item 11 e 12 deste Edital. 
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13.1.6. O não oferecimento de lances no prazo específico destinado a cada licitante 
produz a preclusão do direito de apresentá-los. Os lances apresentados em momento 
inadequado, antes do início do prazo específico ou após o seu término serão considerados 
inválidos. 

13.1.7. Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante não 
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja 
desclassificada pelo Pregoeiro, por desatendimento ao Edital, essa proposta não é mais 
considerada como parâmetro para o efeito do empate de que trata esta cláusula 

13.1.8. Para o efeito do empate, no caso da desclassificação de que trata o item 
anterior, a melhor proposta passa a ser a da próxima licitante não enquadrada como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item 
13.1.2.2. 

13.1.9. No caso de o sistema eletrônico não convocar automaticamente a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, o pregoeiro o fará através do “chat 
de mensagens” do sistema de Pregão. 

13.1.10. A partir da convocação de que trata o item 13.1.9, a microempresa, empresa 
de pequeno porte ou cooperativa, terá 3 (três) horas corridas para oferecer proposta inferior à 
então mais bem classificada, através do “chat de mensagens”, sob pena de preclusão de seu 
direito 

13.1.11. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa exercite o 
seu direito de apresentar proposta inferior à mais bem classificada, terá, a partir da 
apresentação desta no “chat de mensagens”, iniciado o prazo para encaminhar a documentação 
de habilitação e proposta de preços, conforme itens 11 e 12 deste Edital. 

13.1.12. O julgamento da habilitação das microempresas, empresas de pequeno 
porte e cooperativas obedecerá aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as 
particularidades de cada pessoa jurídica. 

13.1.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo adicional 
de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. O prazo de 5 (cinco) 
dias úteis poderá ser prorrogado por igual período se houver manifestação expressa do 
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interessado antes do término do prazo inicial. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. O licitante que desejar recorrer deverá manifestar essa intenção no prazo 
improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir do ato de declaração do vencedor 
do lote. 

14.1.1. O acesso à fase de manifestação da intenção de recurso será assegurado aos 
licitantes classificados e desclassificados. 

14.1.2. A manifestação da intenção de recorrer deve ser formalizada em campo 
específico do sistema de licitações no sítio https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp. 

14.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção 
de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 

14.1.4. Decorridas as 24 (vinte e quatro) horas para a manifestação da intenção de 
recurso, o licitante terá 03 (três) dias corridos, contados a partir das 13:00 (treze horas) do 
primeiro dia seguinte até às 12:59 (doze horas e cinquenta e nove minutos) do último dia do 
prazo, para encaminhar a peça recursal. Os demais licitantes ficarão, desde logo, intimados a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente. 

14.2. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente 
protelatórios ou quando não justificadas a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

14.3. Os recursos e contrarrazões de recurso de qualquer natureza devem ser 
endereçados ao Pregoeiro através do e-mail (pregao.dpese@defensoria.se.gov.br), no horário 
contados a partir das 13:00 (treze horas) do primeiro dia seguinte até às 12:59 (doze horas e 
cinquenta e nove minutos) do último dia do prazo, o qual deverá receber, examinar e submetê-
los à autoridade competente que decidirá sobre sua pertinência. O recurso e contrarrazões 
devem fazer menção ao número do Pregão Eletrônico, número do processo e do órgão 
solicitante da licitação. 

14.4. O recurso contra decisão do pregoeiro somente tem efeito suspensivo em 
relação ao(s) lote(s) objeto da contestação. 

https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
mailto:pregao.dpese@defensoria.se.gov.br
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14.5. O acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos não 
suscetíveis de aproveitamento. 

15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. Em caso de recurso, ou quando houver apenas uma proposta habilitada, ou, 
ainda, quando não se realizarem lances durante a sessão de disputa, caberá ao Defensor 
Público Geral a adjudicação do objeto ao licitante declarado vencedor. 

15.2. A falta de manifestação imediata e motivada importará na decadência do 
direito de recurso, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor. 

15.3. A homologação é ato de competência da autoridade que determinou a 
abertura do procedimento. 

16. DA CONTRATAÇÃO 

16.1. Será firmado Contrato com o licitante vencedor e a Defensoria Pública, o 
qual terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a 
Administração, na forma do art. 57, II da Lei 8.666/93. 

16.2. A empresa deverá comparecer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, por escrito, para assinatura do Contrato. 

16.3. Decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
comunicado oficial para assinatura do contrato, observado o disposto no § 1º do art. 64 da Lei 
8.666/93, e não tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento, perderá o direito à 
contratação e estará sujeita às penalidades previstas no item 24 deste Edital. 

16.4. Nas hipóteses de recusa do adjudicatário ou do seu não comparecimento 
para assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso 
de perda dos requisitos de manutenção da habilitação, será convocado o licitante que tenha 
apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida às exigências de habilitação do 
tópico 12 deste Edital. 

16.5. O disposto no subitem anterior poderá sempre se repetir até a efetiva 
celebração do Contrato, observado as ofertas anteriormente apresentadas pelos licitantes, sem 



 
 
 

 25

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis ao licitante que não cumprir os compromissos 
assumidos no certame. 

16.6. A Contratada está obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor contratado, na forma do artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93. 

16.7. Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada será 
formalizado por escrito e também integrará o Contrato. 

16.8. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos arts. 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

16.9. A contratada deverá prestar garantia contratual, no valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por fiança bancária, seguro garantia 
ou caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, conforme art. 56 I, II e III da Lei 
8.666/93. 

16.9.1. A garantia, com validade de 03 (três) meses após o término da vigência 
contratual, deve ser renovada a cada prorrogação efetivado no contrato, nos moldes do art. 56 
da Lei 8.666/93. 

16.9.2. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa 
pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. 

16.9.3. Caso o pagamento das verbas rescisórias não ocorra até o fim do segundo 
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento 
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração. 

17. DO REAJUSTE, DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E 
DA REPACTUAÇÃO 

17.1. O preço contratual será reajustado pela variação do IPCA. 

17.2. Garante-se ao Contratado o direito de manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93, a ser efetivado por meio 
de Termo Aditivo. 

17.3. O preço será repactuado toda vez que houver alteração dos custos do serviço 
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em decorrência do acordo, convenção ou dissídio coletivo da respectiva categoria, mediante a 
celebração de termo aditivo. 

17.4. O preço contratual será repactuado com base na convenção coletiva e 
reajustado pela variação do IPCA. 

17.5. A repactuação somente poderá ocorrer após o interregno mínimo de 01 (um) 
ano, contado: 

17.5.1. da data da apresentação da proposta constante do instrumento convocatório, 
que, neste último caso, será a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou 
equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, ou ainda, a 
data do aumento do salário mínimo, vedada, em todo caso, a inclusão, por ocasião da 
repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos anteriormente; 

17.5.2. da data da última repactuação. 

17.5.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com 
datas-base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da 
categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão-de-obra da contratação 
pretendida; 

17.5.4. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos 
na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

17.5.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos 
ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como condição para a 
renovação. 

17.5.6. A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá 
ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação 
da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

17.5.7. Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício 
financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício 
em curso, bem como de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício 
futuro, com a declaração de que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ão os 
créditos e empenhos para sua cobertura. 
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17.5.8. Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de 
preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração 
Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a 
Administração. 

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

18.1. Compete à CONTRATANTE: 

18.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

18.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado; 

18.1.3. Acompanhar e fiscalizar, a execução dos serviços, nos termos do art. 67 da 
Lei nº 8.666/93; 

18.1.4. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou irregularidades observadas; 

18.1.5. Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, 
consideradas de natureza grave. 

18.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido no 
contrato. 

18.2. No ato da devolução do veículo, a CONTRATANTE deverá devolvê-lo com 
o tanque cheio. 

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1. Compete à CONTRATADA: 

19.1.1. Executar o serviço objeto deste Termo de Referência em estrito acordo com 
as disposições e discriminação da proposta e ainda conforme as responsabilidades dispostas a 
seguir: 

19.1.2. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
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obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

19.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível e/ou 
penal, relacionadas aos serviços; 

19.1.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação do Edital; 

19.1.5. Designar preposto para atender aos chamados e exigências da 
CONTRATANTE; 

19.1.5.1. Seu preposto será informado quanto à necessidade de acatar as orientações 
da Defensoria, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho; 

19.1.6. Ser responsável pelos danos causados diretamente à Defensoria Pública do 
Estado de Sergipe ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos 
serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 

19.1.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, 
quando da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

19.1.8. Comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

19.1.9. Apresentar, mensalmente, ou em outra periodicidade conforme o caso, as 
informações e/ou as Notas Fiscais/Faturas; 

19.1.10. Disponibilizar os veículos de acordo com o prazo de 05 (cinco) úteis dias 
para o início da prestação dos serviços de locação sob o regime de fretamento contínuo, 
contados a partir da solicitação formal da CONTRATANTE. 

19.1.10.1. Esse prazo poderá ser estendido, caso haja uma justificativa formal e esta 
for aceita pela CONTRATANTE. 

19.1.10.2. Os veículos deverão estar com o tanque cheio (completo) no ato da entrega 
e/ou recebimento; 

19.1.11. Observar as normas relativas à segurança de tráfego, de segurança e 
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conforto de dignitário, bem como cumprir a legislação de trânsito e de tráfego rodoviário; 

19.1.12. Arcar com as despesas relativas à troca de óleo, lubrificantes, lavagem de 
veículos e demais suprimentos necessários ao fiel cumprimento do objeto do contrato; 

19.1.13. Realizar manutenção preventiva na periodicidade recomendada pela boa 
técnica e de acordo com as especificações do fabricante, mantendo os veículos em perfeitas 
condições de segurança, limpeza e higiene; 

19.1.14. Substituir o veículo, a qualquer tempo, caso se faça necessário, por motivo 
de abalroamento, reparos mecânicos, má conservação, sem condições de segurança, higiene 
ou limpeza, no prazo máximo de 01 (um) dia útil, a partir do recebimento da notificação; 

19.1.14.1. A CONTRATANTE poderá inspecionar regularmente os veículos e, se 
constatar alguma irregularidade, notificará a CONTRATADA; 

19.1.15. Fazer seguro dos veículos e manter as apólices vigentes, contra ações de 
terceiros, incêndio, roubo, furto, danos pessoais e qualquer outro meio de proteção que se 
fizer necessário; 

19.1.16. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido comprovante de pagamento 
de apólices de seguro completo, contra terceiros e de danos pessoais, a serviço da 
CONTRATANTE, por força de contrato; 

19.1.17. Permitir que a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, às suas custas, 
proceda à identificação do veículo com a marca e o logotipo da instituição; 

19.1.18. Apresentar comprovante de pagamento e regularidade de IPVA, para os 
veículos locados; 

19.2. Os veículos deverão ser trocados por novos, nas mesmas condições 
inicialmente dispostas para contratação, assim que completarem 2 (dois) anos de uso ou 
alcançar a marca de 100.000 Km (cem mil quilômetros) percorridos, o que ocorrer primeiro; 

19.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos no Termo de Referência, não transfere à Administração do CONTRATANTE, a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, razão pela qual 
a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 
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19.4. Compete ainda à CONTRATADA: 

19.4.1. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações 
do Decreto-Lei nº 5.455/43 (CLT), especialmente ao que tange a Normas Internas e de 
Segurança e Medicina do Trabalho; 

19.4.2. Comprovar formação técnica e específica dos motoristas dos veículos, 
através da habilitação pelos órgãos competentes, segundo as normas e leis de trânsito 
regulamentadas pelo DENATRAN e DETRAN; 

19.4.3. Selecionar e preparar rigorosamente seus empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando-os a CONTRATANTE, com assentamento funcional devidamente 
registrado nas carteiras de trabalho, com experiência mínima de 1 (um) ano na função; 

19.4.4. Responsabilizar-se pela disciplina de seus empregados durante a jornada de 
trabalho; 

19.4.5.  Providenciar treinamento/cursos necessários para garantir a execução dos 
trabalhos dentro dos níveis de qualidade desejados; 

19.4.6. Efetuar a substituição do motorista, de imediato, em eventual ausência; 

19.4.7. Comunicar à CONTRATANTE, quando da transferência, retirada e/ou 
substituição de motoristas dos itinerários ou dos serviços; 

19.4.7.1. É vedada a prorrogação da jornada de trabalho (dobra);  

19.4.8. Manter controle de frequência e pontualidade de seus empregados; 

19.4.9. Fornecer uniformes completos adequados para o desenvolvimento das 
atividades, submetidos previamente à aprovação da CONTRATANTE. Os custos dos 
uniformes não poderão ser repassados aos seus empregados; 

19.4.10. Fornecer Vale Refeição e Vale Transporte aos seus empregados, observado 
o princípio da razoabilidade para esses benefícios, de acordo com a legislação trabalhista 
vigente; 

19.4.11. Promover o afastamento do empregado que cometer falta disciplinar 
qualificada como de natureza grave, providenciando de imediato a sua substituição; 
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19.4.12. Atender, de imediato, as solicitações da CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados para a prestação dos serviços; 

19.4.13. Responsabilizar-se por quaisquer multas de trânsito quando o motorista do 
veículo for funcionário da empresa; 

19.4.14. Disponibilizar veículos e empregados em quantidade necessária para 
garantir a prestação dos serviços nos horários contratados, obedecidas às disposições da 
legislação trabalhista vigente; 

19.4.15. Apresentar à CONTRATANTE, quando exigido comprovante de pagamento 
de salários, apólices de seguro completo e apólices de seguros contra acidente de trabalho, 
bem como quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, relativas aos seus 
empregados que estejam ou tenham estado a serviço da CONTRATANTE, por força deste 
contrato; 

20. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

20.1. Os serviços deverão ser prestados conforme Termo de Referência anexo a 
este Edital. 

20.2. A realização do serviço da presente licitação dar-se-á de acordo com art. 73, 
inciso I, alíneas “a” e “b” da lei nº 8666/93. 

20.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto do contrato não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do 
contrato. 

21. DO PAGAMENTO 

21.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com a lei; 

21.2. O pagamento será efetuado após a finalização total dos serviços, sendo este 
aprovado pela fiscalização da DPE/SE, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, mediante 
a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pelo Setor da Defensoria 
Pública do Estado de Sergipe responsável pelo recebimento. 

21.3. O pagamento será efetuado mensalmente, após liquidação da despesa por 
meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante vencedor. 
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21.3.1. A contratante reterá 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, do 
recibo ou da fatura para posterior recolhimento à Previdência Social, conforme artigo 112 da 
Instrução Normativa nº 971, de 13 de novembro de 2009 – RFB. 

21.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com 
o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, perante o FGTS – CRF, Fazendas Estadual e Municipal do domicílio do 
contratado. 

21.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

21.6. Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por 
culpa do contratado, o prazo previsto no item 21.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva 
reapresentação. 

21.7. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

21.8. No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor, 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE. 

21.9. O pagamento será efetuado após a prestação do serviço mediante 
apresentação de nota fiscal/fatura, apresentação das certidões negativas de débitos junto ao 
FGTS e Receita Federal devidamente atualizadas, conforme exigência legal e Instrução 
Normativa nº 1.234/2012 – SRF, bem como das certidões de regularidade fiscal (federal, 
estadual e municipal) e remessa da nota fiscal com dados bancários para pagamento. 

21.10. O valor contratado é meramente estimativo, estando a Administração 
desobrigada de requisitar, enquanto viger o contrato, o número total de veículos indicado no 
edital. 

21.11. O pagamento dos serviços sujeitar-se-á à efetiva prestação destes, isto é, a 
Administração não está obrigada ao pagamento do valor integral mensal caso os serviços não 
sejam também prestados em sua totalidade, de modo que a Administração poderá pagar 
frações do valor mensal de acordo com os serviços prestados e em observância à carga horária 
destes. 

22. DA CONTA DEPÓSITO VINCULADA 
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22.1. A Contratada deve autorizar o provisionamento de valores para o 
pagamento das férias, 13º salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem 
como de suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, em nome do prestador 
dos serviços, bloqueada para movimentação, os quais somente serão liberados para o 
pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, desde que comprovado se tratar dos 
empregados alocados pela Contratada para prestação dos serviços contratados. 

22.2. O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório dos 
valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja 
movimentação dependerá de autorização do órgão contratante e será feita exclusivamente 
para o pagamento das respectivas obrigações: 

22.2.1. 13º (décimo terceiro) salário; 

22.2.2. Férias e um terço constitucional de férias; 

22.2.3. Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; 
e Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 

22.3. Os percentuais de provisionamento serão aqueles indicados no modelo de 
planilha anexa a este edital para composição de custos. 

22.4. Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam 
retidos por meio da conta-depósito deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente 
à empresa que vier a prestar os serviços. 

22.5. Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização 
da conta depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores 
depositados. 

22.6. A empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios da ocorrência 
das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a 
confirmação da ocorrência da situação pela Defensoria, será expedida a autorização para a 
movimentação dos recursos, que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios 
pela empresa. 

22.7. A autorização de movimentação deverá especificar que se destina 
exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização 
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trabalhista aos trabalhadores favorecidos. 

22.8. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo 
máximo de 3(três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências 
bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 

22.9. O saldo remanescente dos recursos depositados será liberado à respectiva 
titular no momento do encerramento do contrato, após a comprovação da quitação de todos os 
encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

23.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

23.1.1. Não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de 
validade da proposta; 

23.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

23.1.3. Apresentar documentação falsa; 

23.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

23.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

23.1.6. Não mantiver a proposta; 

23.1.7. Cometer fraude fiscal; 

23.1.8. Comportar-se de modo inidôneo. 

23.2. Ao licitante/adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não celebrar o contrato, falhar ou fraudar na execução do contrato, ou cometer 
qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com 
as disposições do art.87 da Lei nº 8.666/93, do artigo 7º da Lei 10.520/02, e dos Decretos 
Estaduais  nos 40.638/2020 e nº 24.912/2007 e Decreto Federal nº 10.024/2019, poderão ser 
aplicadas as seguintes sanções: 
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23.2.1. Advertência; 

23.2.2. Multa, observados os seguintes limites máximos: 

23.2.2.1. multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 
atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado; 

23.2.2.2. multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação 
não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento 
equivalente; 

23.2.3. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado de Sergipe, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos; 

23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública. 

23.3. O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, 
retido dos pagamentos devidos pela Defensoria ou cobrado judicialmente, sendo corrigida 
monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a 
data do efetivo recolhimento. 

23.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 
9.784, de 1999. 

23.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo 
a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 
interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema 
para conhecimento dos participantes da licitação. 
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25.2. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Defensoria Pública do Estado de Sergipe não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

25.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de 
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará 
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o 
vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

25.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

25.5 Da contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expedientes na Defensoria Pública do Estado de Sergipe, com exceção ao tópico 14.1 deste 
Edital, de forma que, caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sábado ou 
feriado, ainda assim, contará para os fins legais. 

25.6 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 
licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo. 

25.7 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no 
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 

25.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 
Defensoria Pública de Sergipe, a finalidade e a segurança da contratação. 

25.9 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas 
aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado. 

25.10 A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os 
termos deste edital. 
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25.11 Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo pregoeiro, 
comunicando devidamente aos licitantes do pregão eletrônico. 

25.12 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Defensoria Pública do Estado de Sergipe, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança 
da contratação. 

25.13 Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as 
disposições constantes dos Decretos e Leis citadas na base legal no preâmbulo deste Edital. 

25.14 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes deste edital será o da Comarca de Aracaju/SE. 

25.15 Constitui parte integrante deste edital: 

25.15.1 Anexo I– Termo de Referência; 

25.15.2 Anexo II – Minuta do Contrato; 

25.15.3 Anexo III - Planilha de Composição de Custos; 

25.14.4 Anexo IV – Declaração sobre Empregados Menores; 

25.14.5 Anexo V – Modelo de Declaração de Contratos Firmados com a Iniciativa 
Privada e a Administração Pública; 

 
Aracaju/SE, 12 de junho de 2022. 

 
CARLA FONSÊCA FERNANDES DE BRITO 

Diretora de Licitações 


