PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019 – SRP/MPC/PA
PROCESSO Nº: 2019/97814
CERTAME EXCLUSIVO PARA ME e EPP (Decreto Federal nº 8.538/2015)

O Estado do Pará, por intermédio do MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
DO PARÁ – MPC/PA, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS, em sessão pública virtual, por meio da internet,
mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, na
forma de execução indireta, processada e julgada consoante a Lei Federal nº 10.520/2002,
Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006, Decreto Federal nº 5.450/2005, Decreto
Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 8250/2014, Decreto Federal nº 8.538/2015 e Lei
Estadual nº 6.474/2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 199/2003, Decreto
Estadual nº 2.069/2006, de 20/02/2006, Decreto Estadual nº 1.887 de 07 de novembro de
2017, com aplicação supletiva da Lei nº 8.666/93, da legislação correlata e as cláusulas,
especificações e recomendações deste Ato Convocatório.
1.1. DA SESSÃO PÚBLICA:
UASG: 926475
Data para recebimento de Propostas: A partir de 13 de junho de 2019.
Data da Sessão Pública: dia 08 de julho de 2019.
Hora: 09:00 horas (horário de Brasília).
Local: No site www.comprasgovernamentais.gov.br.
1.2. DAS PEÇAS: Este instrumento contém:
Edital – Páginas 01 a 11;
Termo de Referência e seu anexo– Anexo I – Páginas 12 a 15;
Especificações dos bens – Anexo II – Páginas 16;
Minuta Ata de Registro e seu Anexo – Anexo III – Páginas 17 a 22;
Modelo de Declaração – Anexo IV – Página 23;
Modelo de Proposta – Anexo V – Página 24.
1.3. LOCAL PARA LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL:
LOCAL: nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br, www.mpc.pa.gov.br ou
www.compraspara.pa.gov.br.
1.4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO DO ITEM
2. DO OBJETO:
2.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA e eventual aquisição de Crachás em PVC
com cordão personalizado, para servidores e visitantes do Ministério Público de Contas do
Estado do Pará, conforme especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos.
2.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto
descritas no Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações
constantes deste Edital, prevalecerão às últimas.
3. DA JUSTIFICATIVA:
3.1. O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA e eventual aquisição de Crachás em
PVC com Cordão Personalizado, para servidores e visitantes do Ministério Público de Contas
do Estado do Pará faz-se necessário em virtude da importância na identificação do servidor
no exercício de suas atividades tanto dentro quanto fora da instituição, possibilitando maior
segurança e credibilidade, bem como na identificação de visitantes nas instalações do
órgão.
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4. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES.
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, na forma eletrônica (licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br), em até 03 (três)
dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública (art. 19 do Decreto nº
5.450/2005, art. 20 do Decreto Estadual nº 2.069/2006).
4.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, na forma
eletrônica, em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública
(art. 18 do Decreto nº 5.450/2005, art. 19 do Decreto Estadual nº 2.069/2006),
encaminhada por meio do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
4.2.1. Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são
suficientemente claros e precisos para permitir a continuidade dos procedimentos e a
apreciação das propostas, não cabendo aos licitantes direito a qualquer reclamação
posterior.
4.2.2. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h úteis (vinte e quatro horas).
4.2.3. A entrega das propostas sem que tenha sido tempestivamente impugnado
o edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele
estabelecidas.
4.3. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas por outro meio que não o
eletrônico e vencidos os respectivos prazos legais.
4.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
4.5. O teor das impugnações e questionamentos/esclarecimentos solicitados, bem
como as respectivas respostas ficará disponível para conhecimento dos fornecedores e
sociedade em geral no sistema Comprasnet, no site www.comprasgovernamentais.gov.br,
por meio do link: Acesso Livre > Pregões > Agendados.
4.6. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu no texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar da presente licitação as empresas do ramo que atenderem a
todas as condições do presente Edital, inclusive de seus anexos.
5.2. Empresas interessadas que estiverem previamente credenciadas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema eletrônico provido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br na
Internet.
5.3. As empresas não cadastradas no SICAF ou as que necessitarem de renovação e
que tiverem interesse em participar deste pregão deverão providenciar o seu
cadastramento e sua habilitação devendo acessar o do site relativo ao SICAF/ COMPRASNET
100
%
DIGITAL
por
meio
do
link:
https://e-sicafweb.com.br/passo-passo-sicafcredenciamento/;
5.4. Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, de
forma virtual, em www.comprasgovernamentais.gov.br, o pleno conhecimento e
atendimento das exigências de habilitação e que sua proposta está em conformidade com
as exigências deste instrumento convocatório.
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
5.6. Da participação das microempresas e empresas de pequeno porte:
5.6.1. Aplica-se neste certame o previsto na Lei Complementar 123/2006, de
14 de dezembro de 2006, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte;
5.7. Estão impedidas de participar da presente licitação:
5.7.1. Empresa que se encontre em processo de dissolução, falência, concordata,
fusão, cisão ou incorporação. A participação de empresa em recuperação judicial é possível,
desde que amparada em certidão emitida pela instância judicial competente, certificando
que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento
licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93.
5.7.2. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país.
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