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EDITAL 

 

COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 003/2017 

Processo n° 2015/275556 

O ESTADO DO PARÁ, por intermédio do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO 

DO PARÁ, torna público para ciência dos interessados, que através de sua Coordenadora 

PATRICIA CORDOVIL PINHEIRO, que por determinação do Decreto nº 2.168 de 10 de março de 

2010, o qual institui o Sistema de Cotação Eletrônica para aquisição de bens e contratação de 

serviços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor previstas nos incisos I e II 

e parágrafo único do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e através da Portaria 082 de 

26/03/2014, realizará COTAÇÃO ELETRÔNICA que será regida pela Lei nº. 8.666/1993, Decreto 

Estadual n°. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, a Resolução nº. 001/SEPOF/PA e demais 

exigências previstas neste edital. 

 

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 

A Cotação Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por uma coordenadora, por 

meio da Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as 

suas fases a ser realizada no dia 23/02/2016 às 09:00h na plataforma do site 

http://web.banparanet.com.br/cotacao. 

 

2. OBJETO 

Aquisição de 04 (Quatro aparelhos telefônico sem fio.       

                

3. DA DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD 

 

 

 

01 

Telefone sem fio: Modelo TS 40  
- Identificador de chamadas; 
- Tecnologia DECT 6.0; 
-  Volume: 05 opções; 
- Duração da bateria: mínimo de 10h fora da base; 
- Distância da base: mínimo 5m; 
- Transferência de chamada; 
- Garantia: mínima 03 meses (Conforme CDC) 

 

 

 

06 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da presente Cotação os interessados que estejam cadastrados e habilitados 

junto à SEAD e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital, sendo que o não 

atendimento de quaisquer das condições implicará na inabilitação ou desclassificação da 

proposta.  

 

http://web.banparanet.com.br/cotacao
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5. PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1.  O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou 

indiretamente sobre o fornecimento do(s) produto(s) ofertado(s), abrangendo, assim, todos os 

custos necessários à entrega do objeto desta Cotação em perfeitas condições de uso. 

5.2. A validade da proposta será de 60 dias, a contar da data de abertura da mesma. 

5.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital. 

5.4. A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do Anexo I, devendo constar os 

preços unitários e totais e o preço total por lote, quando for o caso. 

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

 

6. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.1. Será considerado vencedor da Cotação Eletrônica de Preços aquele que apresentar, 

durante o período da Cotação, o lance de Menor Preço Global, sendo-lhe adjudicado o objeto, 

desde que atenda às respectivas especificações e condições do presente Edital. 

 

7. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMPRESA VENCEDORA 

7.1. A empresa declarada vencedora deverá enviar para o e-mail patricia.cordovil@ 

igeprev.pa.gov.br, em até 02 (duas) horas, os documentos relacionados abaixo: 

a) Proposta, em folha timbrada da empresa, de acordo com o preço final, com os seguintes 

dados: razão social completa da empresa, nº CNPJ, nº Inscrição Estadual, endereço, 

identificação do responsável pela empresa (nome e CPF), telefone, fax, e-mail e dados 

bancários atuais;. 

b) Prova de regularidade de situação perante o FGTS, fornecida pela Caixa Econômica 

Federal; 

c) Prova de regularidade relativa à seguridade social, fornecida pelo INSS ou pela Receita 

Federal; 

d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 

contemplando todos os tributos de competência nas três esferas de governo, da sede do 

licitante; 

e) Declaração de caracterização como microempresa ou empresa de pequeno porte, em 

folha timbrada da empresa, se for o caso. 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme artigo 642-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), artigo 27, inciso IV e artigo 29, inciso V da Lei 

8.666/93. 

7.2. As certidões mencionadas nas alíneas “b” “c” e “d” poderão ser substituídas pelo 

Certificado de Registro Cadastral do Estado - CRC fornecido pela SEAD, desde que a validade 

mailto:patricia.cordovil@%20igeprev.pa.gov.br
mailto:patricia.cordovil@%20igeprev.pa.gov.br
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das certidões constantes do cadastro esteja em vigor na data marcada para a realização da 

sessão. 

 

8.  DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento correrá a conta de recursos próprios do IGEPREV e será efetuado no prazo 

de até 05 (cinco) dias úteis, após o aceite do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal 

Eletrônica, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, a qual 

deverá ser no Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, conforme Decretos Estaduais números 877 

e 878, de 31 de março de 2008, Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008. 

8.2. O equipamento deverá ser entregue no IGEPREV, localizado na Av. Serzedelo Correa nº 

122, bairro de Nazaré, Belém – Pará, CEP. 66.035-400, em horário Comercial do Instituto no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis após o aceite da proposta. 

 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. 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 a imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 

rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

9.2. As normas que disciplinam esta disputa eletrônica serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, a finalidade e a segurança da contratação, e os casos não previstos neste Edital 

serão decididos pela Coordenadora da disputa. 

9.3. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 

deste Edital, e Legislação informada no preâmbulo do mesmo, os quais regulamentam este 

procedimento; 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública da cotação eletrônica constarão de ata divulgada no 

sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade. 

 

Belém, 30 de Janeiro de 2017. 

 

 

PATRICIA CORDOVIL PINHEIRO 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

IGEPREV-PA 
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ANEXO I 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Ref.: Cotação Eletrônica/ IGEPREV nº. 003/2017. 

Processo nº. 2015/275556 

 

Ao 

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV 

Av. Serzedelo Correa, 122 – Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.035-400 – Fone: (91) 31981719 

 

1. OBJETO DA PROPOSTA: Aquisição de 04 (Quatro) aparelhos telefônicos sem fio.       

Item Especificação Qtd Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

01 Telefone sem fio: 
Marca, modelo, garantia, etc... 

 

06 

  

Valor total  

1.1. PREÇO UNITÁRIO: R$ xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

1.2. PREÇO GLOBAL: R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); 

Nos preços aqui propostos estão incluídos, além dos serviços todos os materiais e 

equipamentos necessários à execução dos mesmos e todos os custos, benefícios, encargos, 

tributos, taxas, contribuições e fretes.  

 

2. DATA DA ENTREGA: 05  (CINCO) dias a partir do recebimento da nota de empenho 

3. FORMA DE PAGAMENTO: empenho 

4. GARANTIA: 12 meses 

5. VALIDADE: Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua 

apresentação  

6. DADOS BANCARIOS: Banco: xxx  Agencia: xxx  Conta Corrente: xxxxx 

 

 

Local, data 

 

Assinatura/carimbo responsável 

 

 

  


