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cRrrÉRro: MENoR PREÇo

Órgão Realizêdor do Cêltane:
PREEEITURA MUNICÍPÀI DE MOGEIRO
Av. PRESIDENTE .]oÃo PEssoÀ, 4? - cENTRo - MoGEIRo - PB.
cEP: 58375-000 - E-mail: ficitacaomogeiro@uof.con.br - fe1.: (83) 32661033.

O Órgão ReaLj.zado! do Certame acima quâlificado, inscrito no CNPJ 08.866,50L/0007-61, doÍavante
d.aoDi-a.do si-qrl.tDDt ORC e gue nêste ato é tânbém o Órgão Gerenciador lesponsávef pela
conduÇão do canjunto de procedimentos do prêsênte registro de preÇos e gerenciamento da Àta de
Regiatro de PleÇos deLe decolrente, torna púbIico para conheciÍnento de quantos possam lnteressar
gue fará realizar através do Pregoeiro Oflcial, âssessorâdo por sua Equipe de Apoio, sediâdo no
endereço acina, às 11:00 horag do diâ 0'7 de Mâio de 202f, po! meio do sj.te
https://wrrw.portaldecornpraspubl-icas.com,br, li.citaÇão na nodalj.dade Pregão no 00003/2021, nâ
forna elet!ônica, con critério de julgarnento menor preço por item, ê o fornêcimento realizado
na forna palcelada; tudo de acordo con este instrumento e en observância a Lêi Pedêrâ1 n" 10.520,
de L7 de Julho de 2002 e subsidiarianente a Lei Eederal n" 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei
Complenentar n' 123, de 14 de Dezembro de 2006, Decreto Eederal n" 1,992, de 23 de Janeiro de
2013; Decreto FederâI no 10.024, de 20 de seteÍüro de 2019; e ]egislação pertinente, consideladas
as aLteraÇõea posterioles dôs referidas norhas; conforme os critérios e procedimentos a seguir
definldos, visando o Registro de Preços para: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ ÀOUISÍÇÁO DE

cHoRMEBooK, pÀBÀ cRrAÇÃo DE sAr,À DE AUrÀ 4.0 coM supoRTE Ào ' GoocrE woRKspACE poR EDUCÀTIoN'
pARÀ AUXTLTAR À SECRETÀRrA DE EDucÀÇÃo DEsrE MuNrcrpro.

D.t! d. rD.rturr dr s.rrlo pÍ,lrlicr: O1/05/202L. EorárIo: 11:00 - ho!ário dê Bruilía.
Data para início da Íasê dê lances: O'7/05/2021, Horário: 11:30 - horário de Brasllia,
Local: https: / /r.rwu. port aldecomplaspubl i cas . con. br

1.0.DO OA,rlrO
1.1.constitui objêto dâ prêsentê licitaÇão: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ AoUrSrÇÃO DE CHORMEBOOI(,
pÀxÀ cRÍAÇÃo DE sÀrÃ DE AULA 4.0 coM supoRTE Ao 'GooGLE ÍJoRKspÀcE EoR EDUCATToN' pÀRÀ ÀuxrtrAR
A SECRETARIÀ DE EDUcAÇÃo DESTE },UNICIPÍo.
1.2-Às espêcificaÇões do objeto ora lj.citado - guantitatj.vo e condiçôes -, encontran-se
devidatrente detàlhadas no collespondente Termo de Referência - Ànexo I deste instrumento, onde
consta, inclusive, a estimativa consolidada de quantidades a serêm eventualmente contratadas
pelo oRC.
1.3.o certame visa selecionar a ploposta mâis vantajosa objêtj.vando fofirâr sistena dê Rêgistro
de Pneços parâ contratações futuras, conforme a norma vigente.
1.4.o Registro de PÍeços será formalizado por internédio da Àta de Registro de PreÇos, nos
termos do Anêxo IIf e nas condiÇões previatas neste instrumento.
1.5.Os preÇos Íegistrados terão a validade de 12(doze) neses, a partir da dâta de publicaÇão do
extrato da respectivâ Àta de Registlo dê Preços na imprensa ofici.al, e a execuÇáo do objeto orâ
licitado será de acordo com as necessj.dades do oRC no referido período.
1.6.À lj-citaÇáo será dividida êm itens, confoEne tabela constante do Termo de Refe!ência,
facultando-se âo ficitante a partj.cipação em quantos itens faren de seu interesse,
1.7.O critério de jufgamento adotado será o menor preÇo unitário do item, obsêrvadas as
exigêôcias contidas neste instrumênto e sêus anêxos quânto âs especificaçôês do objeto.
1.8.À contrataÇão acj.Ína descrita, que sêrá processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇôes técnicas e informaÇÕes compfêmentares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIâ necessidade da devidã efetivação de comprâ parâ suprir dêÍnanda espêclficâ -
coNTRATÀÇÁo DE EMPRESÀ pÀRÀ AoursrÇÃo DE cHoRMEBooK, pARÀ cRrÀÇÁo DE sÀrÀ DE AULÀ 4 . 0 coM supoRTE
Ao rGooGLE woRKspAcE EoR EDUcÀTroN, pÀRÀ AUXTLTAR À SEcRETÀnrA DE EDUcÀÇÃo DEsrE MuNrcrpro -
considerada oportuna e imprescindíve1, bem cono relevante medida dê interessê público, e aincla,
pela necessidade de desenvolvimento de açôes continuadas para a promoção de atividades
pertinêntes, visando à naximização dos reculsos em !eIaçâo aos objetivos programados, observadas
as diretlizes e metas definidas nôs ferramentas de planejâmento aplovadas,
1.9.Nâ referi.da contrataÇáo será concedido tratahento diferenciado e sihplificado p
Micloetnpresas ê Empresas de Pequeno Porte, nos limites prêvistos da Lei 123106. Todavia,
afastados os benefÍcios estabelecidos nos Arts. 4'l e 48, por estarem prêsentes, isola
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s imu Lt âneamente, as situações previstas nog incisos rr e rrr, do Àrt. 49, todos do mesmo diplomalegaL

2.0.DÀ rupuoBçÃo to EDrràL E Do PEDTDO DE ESCrÀnECD@trC)
2.1.InfornàÇões ou esclârecimentos sobre esta licitaÇáo, serão prestados nos ho!ários normais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2'2.ouaIquer pessoa - cidadáo oll licitante - podêÍá lmpugnâr os termos do Edital deste certame,
sê manifestada por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 03 (três) diâs útej.s anteriores à data
fixada para abertura da sessão pública.
2.3.4 respectiva petiÇáo será aplesentada da seguinte farma:
2.3.1 . Protocolizando o oliginal, nos horários de êxpediente acima j.ndi.cados, exclusivamentê no
seguinte endereÇo: Av. Presldente Lloâo Pessoâ, 4? - Centro - Mogeiro - pB.
2.4.Cabeté ao Pregoeiro, auxiliado pelos !espoflsáveis pelô elaboração deste EditaI e dos seus
anexos, decidir sobre a impugnaÇão no plazo dê até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnaÇão.
2.5.Acorhida a impugnaÇão, será definidâ e publicada nova data para a realizaÇáo do certame.
2.6.os Pedidos de esclarecimentos leferentes a este processo ficitatório devêrão ser enviados
ao Prêgoêira, até 03 {três) dias úteis anteri.ores à data designadâ para abêlturà da sessão
pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguintê fgrma:
2. 6, 1,No endereÇo : https : //wwL,, portaldeconpraspubl j-cas. com, br; ê
2. 6. 2, PeLo ê-Ínai1 : lic j.tacaomogêirocuol. con, br.
2'?.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prêzo de até 02 (dois) di.as úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisj,ta! substdios formais aos responsáveis
pela elaboraÇão deste EditaI e dos seus anexos.

€.As respostâs aos pedidos de escfarecimentos serão divutgadas pelo sistema e
rti.cipantes e a administração.
9.As inpugnaÇões e pedidos de esclarecimêntos não suspendem os pÍazos previstos

vinculalão os

.10.4 concessão dê efeito suspensivo à inpugnaÇão é medida excepcÍonal e deverá
oo celtame.
aêr motivada

pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitaÇão

os os seguintês elementos que integlam estê Editâ1 para

ESPECI FICÀÇÕES;
não possuir no çFladlo societário servidor do ORC;

DE PREÇO;

seguinte forna:

www.mogeiro.pb. gov. br/Licj.tacoes; www. tcê. pb. gov.br; https
r.

sites:
/ /wrv . port aldeconpra spubl j.cas , com. b

4.0. DO SUPORTE I]EGÀ!
4.1,Esta ficitaÇão regêr-se-á pela Lei Federal no 10,520, dê 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamentê â Lei Eêderaf no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lêi Complementar n. 123, de 14
de DezeÍüro de 2006i Dêcreto Federal Do 'l ,892, de 23 de Janej.ro de 201.3; Decreto Federal no
10.024, de 20 de Setêmblo de 2019; e legislaÇão pêrtinente, consideradas as âltêlaÇóes
posterioles das leferidas normas; que fican fazendo partês integranteg deste Edital, independente
de t ranscriÇáo.

s.O.DO PRAZO ! DOS RECTTRSO8 OBç eNt!ÁRÍOS
5.1.o prazo Ínáximo pâra â exêcuÇão do objeto ora ficitado, conforme suas característicàs e as
necessidades do ORC, e gue adrite prorrogaÇáo nos casos plevistos pela Lei 8,666/93, está abaixo
indicado e será consj.derado a partir da emissâo do Pedido de Conpra:

Entlega: 5 (cinco) dias.
5.2.O fornecinento será executâdo de acordo com ês êspecificâÇóês definidag ne correspondente
Temo de Referência - Anexo I. Na hipótese do referido terno não estabelecer o Local para a
entrêga, observada a denandà e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em uma das
uni.dades adninistlativas, po! eIe indicadâ, que compõe a sua estrutura opeÍaciona1.
5.3.O prazo de vigênci.a do correspqndente contrâto será detêrminado: êté o final do êxeÍcício
financeiro de 2021, considêÍado dê datâ de sua assinatu!à,
5.4.Às despêsas dêcorrentes do objeto deste certame, colrerão por conta da seguinte dotaÇão:
Recursos Próprios do Munj.cÍpj.o de Mogeilo: IEI MUNICIPAI 340/20220 02.030 SEC. DE EDUCÀCÀO,
CULTURÀ, ESp, IAZER E TURTSMO 02030,1,2.722.2006.2948 MÀNUTENÇÃO DA SEC. EDUCÀÇÁO, CULT, ESP,
LAZER E TURTSM 02030.12.361.1006.1004 TNEORNÃTrZAÇÃO DAS ESCOLÀS PUBLTCÀS 4.4.90.52.00.00 I11
EOUIPA},IENTOS E MATERIÀL PERMANENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA ,]URIDICA
02030.12.361.1006.2928 NAUT. DÀS ÀTIV. DO ENSTNO FUNDÀMENTÀI 4.4.90.52.00.00 124 EoUTPAMENTOS E

MATERIAL PERMÀNENTE 02030.72.36I.2006.1007 AOUIS. DE MOVEIS E EOUIP. PAXÀ UNIDADE DE EDUCÀÇÂ.O

4.4.90.52.00.00 LLt EQUrPÀI.,ÍENToS E MÀTERlÀr PERMÀNENTE 02030.12.365.1007.1006 AOUTS.DE MOVETS E
Eourp. sArÀs DE EDUC. TNEANTTL 02030.12.365.100?,2024 MANUTENCAO DAS ATTVTDADES DÀ EDUCÀCÀO
IN EÀNT I L
5.5.ouando a validade da Ata de Reglstro dê PreÇo uItlapassar o exercicio financeiro at
dêspesas decorrentes de eventuais contrataÇões futuras, correrão por conta das resp
dotaÇões prêvistas no orÇamento do exercício financeiro postelior.
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3 . 0 . ms EErMErrIos PÀRÀ LrcrrÀçio
3.1.Àos participantes sêrão fornecid
todos os fins e efeitos:
3.1.1.ÀNEXO I - TERI.íO DE REEERÊNCIA _
3.1,2.ÀNEXO II - MODELO DE DECIÀRÀÇÃO
3.],.3.ANEXO II] _ MINUTA DA ATA DE RE
3.1.4.ÀNEXO IV - MINUTA DO CON?RÂTO.
3,2.4 obtenÇão do Edj.tat pode!á se! f
3.2. 1 , Junto ao Pregoeiro: gratuitamen
3.2.2 . Pelos
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6.0.DàS COlrDrçÕlS Dr pâRTr CrpÀçãO
6.L.Poderão particÍpar os intêlessados cujo ramo de âtividade seja compatíveL com o objeto desta
Iicitação, ê que estejan cotn c!êdenciamento regular junto ao ORC, condiçáo parâ obter, rhêdiante
procedimento regular definido pelo refelido ólgáo, uma ',senha de âcesso" especlfica. O
procedimento necessário pala a realizaÇão do referido credencj-amento, tambén está dj.sponÍvê1 no
ende!eço: https: / /www, port à1dêcompraspubl i ca s . com. br.
6,2.O licitante deverá utilizar essa ',senha" parâ acesso ao sistena efetrônico, sendo que a
simpleg validade no plazo de vigênci.a, não significa sua habj.litaÇão âutomática em quafguer
Pregão, na forma eLetrônica, que venha a participari etapa a ser cumpridâ â cada certame,
6.3.4 participaÇâo neste certamê é aberta a quaisquê! intêressados, inclusive as Microenpresas
e Empresâs de Pegueno Porte, nos termos da legislaÇão vigentê,
6.4.Não poderão pêrticipar os interessados:
6.4.1.oue nâo atendam às condiÇóes deste Edital e sêus anexos;
6.4,2,Estrangeiros que não tenham representaÇão legal no Brasil com poderes expressos para
receber citaÇâo e responder administrativa ou judj.cialmente;
6.4.3.oue estejam sob fafência, conculso de credores, concordata ou em plocesso de dissolução
ou l iquidaÇão,
6,4.4.Proibidos de participar de licitaÇões e celebrar contÍatos adnini st rat ivos, nâ forna da
legisLaÇão vigente;
6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto destâ licitaÇão; e
6.4.6.0ue se enquadrem nâs vedações previstas no Àrt. 90, da Lej. 8,666/93.
6.5.É vedâda a participaÇão de entidades ernpresaliais que estejàm reunidas em consórcio.
6.6,Como condição pâra participaÇão no Prêgão, o ficj.tante deverá procedêr, pret irninâ rmente, à
devida "qualificaÇãon medj.ante o preênchimento, no sistema elet!ônico, de todos os campos
necessáriog e obrigatórios, tais como:

.1.oue cunprê os requisitos estabelêcidos no Àrt, 3', da Lei 123/06, estando, poltanto, apto
sufruir do tlatamento favorecido estabêfecido nos seus Àrts, 42 a 49, sendo que:
.1,1.Nos itens exclusivos pala participaçào dê nicroempresas e empresas de pequeno porte, o

cumprimento dos requisitos do referido artigo impedirá a participâÇão do licitante nos
pectivos itens; ê
.1,2.Nos itens ern guê a participação não for exclusiva pàrâ microempresâs e empresas de

pequeno porte, o não cumprimento desses lequisitos apenas produzj.rá o efeito de o licitante não
ter direito ao tlatanento favorecido previsto na Leí !23/06, mesno guê t{E ou EPP.
6,5.2.oue está ciente e conçolda com as condiÇôes contidas no Edital ê seus anêxos.
6,6.3.oue cumpre os reguisitos pala a habilitação definidos no Editâ] e guê a proposta
apresêntàda está êm conformidade com as exigências êdj.ta1lciàs.
6.6.4.oue inexiste fato impeditivo pala sua habilitaÇão no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarâ! ocorrênciag pogtêriores.
6.6.5.oue não êmprêgê menor dê 18 anos em tlabalho noturno, perigoso ou insalubre e não enprêga
menor dê 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condiÇão de ôprendiz, nos termos do
artj.go 7o, XXXIII, da ConstituiÇão Federaf.
6.6.6.oue náo possui, em sua câdeia produtiva, empregado êxecutândo trabalho degrâdante ou
forÇado, observando o disposto nos Incisos III e IV, do Art. 1" e no Inciso fII, do Alt, 5", da
ConstituiÇão Federal.
6.6,7.0ue os bens são produzidos por empresas que conprqvem cumprimento de reserva de cargos
prevista eln Iei para pessoa com deficiêncià ou parâ !êabifitado da Prêvidência Sociâf, confonne
disposto no Àrt. 93, da Lei Pêdera1 n" 8.213, de 24 de julho de 1991, ê que atenda.n às rêgras
de acessibilidade previgtas nâ 1êgislaçáo.
6.6.8.oue a proposta foi êlaborada de forma independente, nos termos da fnstruçâa Normativa no
02, de 16 de sêtemblo de 2009, da secretalia de Logística e TecnoLogia da InformaÇão do Ministério
do Planêjanênto e Gestão,
6.7,4 dectalação falsa relativa ao cumprimento de qualquer condiçâo sujeitará o licitante às
sanÇões apLicáveis prevj.stas eÍn Lei e neste Edital.
6.8.o Pregoeiro poderá pronover diligência, na forna do Àrt. 43, §3', da ],ei 8,666/93, destinada
a esclalece! as infornações decfaladas, inclusive, se o licitance é, de fato e de direito,
considelado microempresâ ou êhPÍêsa dê pequeno porte,

7, 0.DO CB@ENC!ÀIdENIIO
7.1.O credenciamento é o nÍvêf básico de cadastro no oRc, que pêtmite aos inte!êssados
regulaElente cadastrados, acesso ao sisterna eletrônico utilizado e a palticipação em qualque!
Plegão, na sua forna eLet!ônica, prornovido pelo ótgão, e ocorre!á peLa atribuiÇâo de "senha"
pessoaf. Todo o procedimento necessári.o para realizar o credenciamento, tarüén está disponíveI
no endereÇo : https : //w1,ü!,. portaf decompraspubf icas. colh. b!.
?.2.O credenciêmento junto ao oRC parà participaçáo deste Pregão, j.nplica a !e sponsabi f idade do
Iicitantê ou de seu representante legâ1 e a presunÇão de sua capacidade técnica para reafizaÇão
das transaÇões inerêntes ao certame.
7.3.O licitante responsabiliza-se exclusiva ê formafmente
noÍre, assume cono flrmes e verdadêiras suas propogtas
pratrcados, diretâmente ou Por seu leprêsentante, exclulda
sistemê eLetrônj.co ou do oRc po! eventuais danos decorlêntes
de acesso, ainda que por terceiros.

pelas transaçôes efetuadas em seu

t.o.DÀ ÀpnrslrtlrÇão Dt PRoPosrl r Dos Docorcrtros DE EÀBrLtrÀção
8.1.os ficitantes encaminharão, exclusivamênte por meio do
concomitantemente con os documêntos de HABILITAÇÃO exigidos
descÍiÇâo do objeto ofertado e o preÇo, até a data e o horário

seus Iancês, incfusive os

sistema el.etrônico ut i.I i
neste Edital, PROPOSTA c

tos
a responsabilidade do Prove

de uso indevido da referida "

e9tâbelecidos para abe rtura

do



e eraequibilidade, tais como:
9.1.1.valor unitário do iteft: êxpresso êm moêda corrente nacional;
9.1.2.Quantidade: confor:me fixada no Termo de Refe!ência - Anexo I;
9.1.3,Marca: se for da própriâ êmpresa deverá ser informado "própria".
9.2.Todas as especificaÇões do objeto contidas na ploposta vinculam o contratado.
9.3.Será cotado um único preÇo para cada item, com a utilizaÇão de duas casas decimais.
9.4.À quantidade de unidade a se. cotada está fixada no Terno de Referência - Anexo I.
9.5.À indicâÇão de "p!ópria" em campo especifico, como por êxemplo "ma!ca", pala o caso de bens

sêssão púb1ica, quando, então, ênce!!âr-se-á automâticamente essa etapa dê ênvio da referida
documentaÇâo.
8.2.O envio da proposta, acompanhada dos docrmentos de habilitaÇão exigidos nêste Edital,
ocorrerá por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico.
8.3.As Microênplêsas e Empresas de Pequeno Porte dêvêrão êncâninhar a documentaÇão de
habilitaÇão, aindâ que haja algrma !est!iÇão de reguLaridade fiscal e trabalhista, nos termos
do Àrt. 43, § 1", da Le! L23/06,
8.4.Incufiüirá ao licj.tante aconpanhal as operaÇões no sisterna eletrônico durante a sessão púbIica
do Pregão, ficando rêsponsáve1 pel.o ônus decorrente da perda de negócios, dj.ante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sisteÍna ou de sua descoDexão.
8.5.Àté a abertura da sessáo pública, os ficitantes poderão letixar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no si.stema.
8.6.Não será estabefecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que sonente ocorlerá após a reaLizaÇão dos procedimentos de negociaÇão e
julgamento da proposta.
8.7,Os documentos gue compõern a proposta ê a habilitâçáo do licitante me.l,hor classificado sonente
serão disponibifizâdos pala avaliação do Pregoêiro e pa!â âcesso público após o encerramento do
envio dê lances,
8.8.O licitante se!á reaponsáveI por todas as transaÇões que forem efetuâdas êm seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadêiras suas propostas e lances.
8.9.fodas as refeÍência de teÍfipo nestê Edital, no aviso e durênte a sessão púb1ica obedeceráo o
horário de BlasíIia - DF.
8.10,O licitante podêrá substitui! aqueLes documentos de habilitaÇão, exigidos neste certaÍre,
çllle constem do Sistema de Cadastramento Unj.ficado de Eornecedoles SICAE do Governo Federal,
apresentando, obligât ori ament e, êm substituiÇâo apenas aos docunentos po! eLe abrangÍdos, a
!espectiva "DecfaraÇâorr de situaÇão do fornecedor, emitj.da pelo referido sistena, en pLena
validade, assiÍn considerada: a data de vencj.mento do cadastro e, principalnente, a validade do
documento registrado.

9.O.DO PR!T}ICEIXE}IEO DT PROP()STA
9.1.O Iicitante deve!á envj.ar sua PROPOSIÀ mediante o preenchimento, no si.stema eletrônico, de
todos os campos necessários e obrigatórlos parâ o exame de forma objetiva dâ sua reâI adeguâção

produzidos pela própria empresa, é condiÇão pêrê a não identifj.caÇão do licitante.
9.6.o envio elet!ônlco da propostâ coÍÍesponde à declaraÇão, por parte do licitântê, que cunpre
plenanente os rêguisitos dêfinidos para HabilitaÇão, bem como dê gue está cientê e concolda com
todas as condiçÕes contidas neste EditaI e seus anêxos,
9.?.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdênciáÍ1os,
tlabalhj.stas, tributários, conelciais e quaisquer outlos que incidân diÍêta ou indiretamente no
forneci.nento dos bens.
9,8.O preÇo ofertàdo, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de Iances, será dê exclusiva
responsabi I idade do licitante, não the assistindo o direito de pleitear qualquer a.Iteração, sob
alegaÇão dê erro, omissêo ou qualquêr outro pretexto.
9.9.Às propostas fícaráo disponlvêis no sistema eletrônico e qurlquêr êl'êDanto qua Poasa
idantlficrr o 1lcl.taôta i.qrortr dôlclaarl.flcâÉo da proportâ correspondêntê, sem prejulzo das
sanÇóes previstas nesse Edltal.

1O.O.D TIEBTURÀ DÀ St!r8ÂO, CT,A.SSTETCAÇiO DàS PROPOSETS E ROE0OTÁçiO D! r.^llCES
10.1.4 abeltura da presente licitaÇão dar-se-á em segsâo públ.ica, por meio de sistema eletrônico,
nê dãta, ho!álio e local indicados neste Edital.
10,2.O Pregoêiro verificârá ês propostas apresentadas, dêscfassificando desde fogo àquelas quê
nâo estejam em confornidade corn os requisi.tos estabelecidos neste Editaf, contenham vlcios
insanávei9 ou não apresenten as êspecificações técnicas exigidas no Termo de Referência:
10.2.1.Tadrár será desc I as sj. ficêda a proposta que identifique o licitante;
70.2.2.A desclassificaÇão se!á sêmpre fundamentada e registrada no gistema, con acompanhamento
em tempo real por todos os palticiPantesi
10.2.3.4 não desclassificaÇão da ploposta não lnpede o seu julgàmento definitivo en sentido
contrário, levado ê efeito na fase de aceitaÇão'
10.3.O sj.stemâ ordenará automâticamente as propostas classi.ficadas, sêndo que somente estas
participarão da fase de Iances.
10.4.o sistema disponibilizêrá campo próprio para troca de mensagen§ entre o Pregoeiro e os
licitantes.
10.5,Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encahinhar lances exclusivamente por
meio do sistema e1êtrônico, sendo imêdiatamente j.nformados do seu recebimentô e do vê1o!
consignado no registro:
10.5,1.O lance dêverá ser ofertâdo pelo vafor unitário do iten.
1O.6.Os Iicitântes podêrão ofelecer lances sucêsslvos, observados o horário fixado para a

da sessão e âs regras estabelecidas neste Edital'
a



10.7,O licj.tante soÍnente poderá oferecer lance de valor inferior ao últino por e1e ofertado e
registrado pelo sisteÍna.
10.8.o intervalo nlnimo de diferenÇa de valores entle os lancês, guê incidirá tanto em relaÇão
aos lances intermediálios quânto em relaÇão ao lance gue cobrj.r a melhor ofelta não deverá se!
inferio! a R§ 2,00 (dois rêais) ,

10.9.Será adotado pala o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em
que os licitaDtes apresentarâo .Iances públicos ê sucessivos, com lance final e fêchado.
10,10.À etapa de Iances da sessão púb]ica terá duraÇão inicial dê quinze minutos, Encellaclo esse
ptazo, o sistemà encâminha.rá aviso de fechamento iminente dos lances, âpós o que transcorre!á o
perlodo de tempo de até dez minutos, afeatoriamente deterninado, findo o qual será
àutomaticamente encerrada a recepção de lances,
10.11.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistena abrirá oportunj-dade para que o
autor da oferta de vaLor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àque1a possam ofeltar um lance finêl ê fêchado em até cinco minutos, o gual- se!á si.giloso até o
encerramento deste plazo:
10.11,1.Não havendo pelo menoa três ofeltas nas condiÇõês definidas neste item, poderão os
autoles dos meLholes lances subsequêntes, na ordên de classificaÇáo, âté o náximo de t!ês,
oferecer un lance fj.nal e fechado em âté cinco minutos, o quâf sêrá sigiloso até o encerramento
deste prazo.
10.12.Após o término dos prazos estabefecidgs nos itens anteriores, o sistena ordenará os lances
segundo a ordem clescente de valores:
10,12.1.Na ausência de Lance fi.naf e fechado classificâdo nâ forma estabeleci.da nos itens
anteriores, haverá o reinÍcio da etapa fechada, para quê os demais licitântes, até o háximo de
três, na ordem de classificação, possam oferta! um lancê finê1 e fechado êm até cinco ninutos,
o gual será sigiloso até o encerranento deste plazo.
10.13.Poderá o Pregoeiro, auxj.Liâdo pela Equipe de Apoio, j usti ficadahente, admitir o leinicio
da etapa fechada, caso nenhum licj.tante classifi.cado na etapa de 1âncê fechado âtender às
exiqências de hâbilitaÇão.
10.14.Não serâo aceitos dois ou mais lances de mesmo valo!, preval.ecendo aquele gue for recebido
e registlado em primeiro lugar.
10.15.Durante o tlanscurso da sessão pública, os licitantes serão infoEnados, em tempo reaI, do
valo! do meno! lance registrado, vedada a identificaÇão do Iicitante.
10.16.No caso de dêsconexão coÍn o Prêgoeiro, no decorrêl dâ etapa compêtitiva do Pregáo, o
sistêÍna êletrônico poderá peínanecer acesslvef aos licitantes para a recepÇão dos lances.
10.17.ouândo a dêsconexão dg sistema eletrônÍco para o Pregoeiro persistj.! por tempo superior a
dez minutos, a sessão púbIica será suspensa e reiniciâda somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sltio eLetrônico utilizado
para divulgaÇáo.
10.18.o critério de jufgamento adotado sêlá o menor pÍeço, conforme definido neste Edj.taI e seus
anexos,
10.1,9,Cãso o Iicitante não aprêsente lances, concolrerá con o valor de sua proposta.
10.20.En relaÇão a itens não excl.usivos para partlcipação de microempresâs e empresas de pequêno
porte, uma vez encerlada a êtapa de lances, se!á efetivada a vêrj.ficaÇão autohática do polte da
entidade empresarial.. o sistema identiflca!á en coluna próprj.â as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, plocedendo à compârâÇão com os val.ores da primeira col.ocada, se
e6ta fo! empresa de maior porte, assim cono das demais classifi.cadas, para o fi.m de aplica!-se
o disposto nos Àrts. 44 e 45, da Leí 723/06.
10.2I.Nessas condj.ções, as propostas de nicroemplesas e enplesas de pequeno porte que se
encontraren na faixa de até cinco por cênto acima da melho! ploposta ou do neLho! lance, serão
consideradas empatadâs com a plimeira colocada,
10.22.À melhoÍ classificôda nes termos do iteÍn anterior têrá o direito de encaminhar u.ma ú1tina
oferta para desempate, obligatoriamente em valor inferior ao dê primêitâ cofocadâ, no prazo de
cinco minutos controladog pefo sistema, contados após a comunicação automática pala tanto.
10.23.Caso a microenpresa ou a emprêsa de pequeno porte melhor classificada desista ou não sê
manifeste no prazo estabelecido, seráo convocadas as demais licj-tantes Íricroemprêsa e empresa
de pequeno poÍte gue se encontrem naquelê intervalg de cinco po! cento, na ordem de classificaÇão,
para o exerclcio do nesmo dirêito, no prazo estabelecido no item antelior'
10.24,No caso dê êquivalêncj.a dos val-ores apresentados pelas microenpresas e emplesas de pequeno
porte gue se encontrem nos intervalos estabêlecidos nos itens anterj.ores, será realizado sorteio
êntre elas para que se identifique aquê14 que plimeiro poderá ápresêntal mêIhor oferta.
10.25.5ó poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lancês
finais da fase fechada do modo de disputa abêrto e fechado,
10.26.Havendo eventual ênpate êntre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
plevisto no Art. 3o, § 2', da Le! 8.666/93, âssêgurando-se a preferência, sucêssivamente, aos
bens:
10.2 6.1. Ploduzidos no Pais;
10.2 6.2 . Ploduzidos pol emplesas brasileirasi
1O.26.3.Produzidos por empresas que i.ovistam em pesquisa e no desenvolvimento dê tecnof
Pals;
1O . 2 6 , 4 . Ploduzidos po! empresas que complovem cumprimento de reselva dê calgos prevista
para pêssoa com deficiência ou Para leãbilitado da Previdênciâ Social e quê atendam às
de acessibilidade previstas na fegislação'
lO,2T.Persistindo o enpate, â ploposta vencedora se!á sorteada pelo sistema eletrônj.co
as propostâs ou os lances einpatêdos,

f
r

de

1o.28.Ence!rada a etapa de envio de fances da sessão púbLica, o Pregoeilo devêrá encaminhar,
pelo sistema etet!ônico, contraproposta ao licitante que tenhâ apresentado o melhor preÇo, pala



que seja obtida melhor proposta, vedada a negociaÇáo em condiÇôes diferentes das plevistas neste
EditaI:
10,28.1,À negociação será reâlizada por meio do sistema, podendo ser âconpânhada pelos denais
l icitantes;
10.28.2.O Pregoeilo solicitará ao licitantê melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envj-e a sua psopo.tr atullilldâ, adêquada ao úftimo Iance ofertado e após a negocj-aÇão real.izada,
acompanhada, se fo! o caso, dos documentos comp],enentares, quando necêssários à confirmaÇão
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
10.29.Àpós o encerramênto da etapa competj.tiva, os licitantes intelessados poderâo reduzir seus
pleÇos ao valor da ploposta do Iicitante nais bem classificado, objêtivando a fortnaÇão do
Crdlrg8o d. R.r.rt,., para o caso de inpossibilidade de atendinento peto primêiro colocado:
10.29,1.À apresentação de novas propostàs na forrna dê9te item não prejudj.cará o resultâdo do
celtame en relaÇão ao licitante nelhor classificado;
10.29.2.Havendo um ou nai.s licitantes que aceitêm cotar suas propostas em valo! igual ao do
licitante vencedol, estes seráo classj.ficados segundo a ordên da úItina plopostâ individual
âpresentada durante a fase conpetitiva.
10.29.3.Esta ordem dê claggificaÇão dos licitantes rêgistlados dêverá ser respeitada nas
contrataÇões e somente será utilizada acaso o nelhor colocado no certane náo assiDe a Ata de
Registro de PleÇos ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas na norna vigente.
10.30.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sêssão, informando no sistema a nova data e
horário para â sua continuidade.
10.31.Após a negociação do p!eÇo, o Pregoeiro iniciará a fase de acej.taÇão e julgamento da
ploposta,

11.0.DÀ TCIITTBILIDTDE DÂ PROPOSIÀ VEfCEDOBÀ
11.1.Encerrada a etapa de negociaÇão, o Pregoeiro exêminará a proposta ÇLassifiÇada em primeiro
luga! guanto à adêquaÇão âo objeto e à conpat ib j.li dade do preÇo em lelaÇáo ao náxj.mo estipulado
para contrataÇão negte certame.
11.2.Havendo propostâ ou lance vencedor con valor final para o respectivo item relacionado no
Anexo f - Têrmo de Referência - EspecificaÇões, na coLuna códj.go:
11.2.1,Superior ao estimado pelo ORC, o item será desconsiderado, ou
11.2.2.Con indÍcios que conduzam a uma plesunçáo relativa de inexeguj.bi 1idâde, pelo critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8.666/93, en ta] situaÇão, não sêndo posslvel a j,nediata
confirmação, pode!á se! dada ao licitânte a oportunidade de denonstlar a sua exequibilidade,
sendo-lhe facultado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para comprovàr a viabilidade dos preços,
conforme parànetros do nesno Art. 48, II, sob pena de desconsideraÇão do itêm.
11,3.Sa1i.enta-se que tais oco!!ências não desclassificam automaticâÍnente a proposta, quando for
o caso, apenas o item correspondente.
11.4.oua.Iquer interessado poclerá requerel gue se rea.Iizem diligências pala aferir a
exequibilidade ê a legalidade das propostas, devendo aprêsentar as provas ou ôs indlcios que
fundamentam a suspe ita.
11.5,Na hipótese de necessidade de suspensão da sessào púb1ica para a realização de diLigêncj.as,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão públj.ca sonente poderá ser !ej.niciada mediante
aviso prévio no sj.stena com, no mlnimo, vinte e guatro holas de antecêdênciâ, e a ocorrência
será registrada em ata.
11.6.O Pregoej.ro poderá convocar o ficitante para envj.ar documento digital conplementar, por
neio do sisteÍna, no prazo dê 02 (duas) horas consecutivos, sob pena de náo aceitaÇão da proposta:
11.6.1,É facultado ao Plegoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de soli.citaÇão
fundamentada feita tanbén no sistema pelo Licj.tantê, ântes de findo o prazo,
11.6.2.Dentre os documentos passÍveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam os que contenham
as características do produto ofertado, tais como narca, modelo, fablicante e procedência,
encaÍninhados por neio do sistena e1êtrônÍco, ou, quando indicado pelo Pregoei.ro, por gutro meio
eletrónico, sem prejuizo do seu ulterio! envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitaÇâo
da proposta.
11,7.Se a ploposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assin sucessivaFente, na ordem de clasgificaÇão.
11,8.O Prêgoeiro pode!á encaminhar, por meio do sistema efetrônico, conttaproposta ao ficitante
gue apresentou o lancê mais vantajoso, parâ que seja obtido melho! preÇo, vedada a negociaÇâo
em condiÇões divêrsas das previstas neste EditaI:
11.8.1.Tarüén nôs hipóteses em que o Pregoeiro náo aceitar a plopostâ e passar à subsequente,
poderá negocia! com o respectivo licitante pata gue sêja obtido preÇo mê1hor;
11.8.2.4 negôciaÇão será realizadâ por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos denais
Iicitantes.
11.9,Nos itens não excfusivos para a participaÇão de Ínicloênpresas ê empresâs de pequeno porte,
sempre que a propogta não for aceitâ, ê antes dê o Plegoeiro passa! à subsequente, haverá nova
verificaÇâo, pefo sistema, da eventua-l ocor!ência do enpate ficto, previsto nos Àrts. 44 e 45,
da Leí 723/06, sêguindo-se a discipfina antes estabelecida, se for o caso.
11.10.Havendo necessidacle, o Prêgoeiro suspenderá a sessão, informando no sistena a nova data e
horário para a suâ continuidadê,
lI.11,Encerrada â ânálise quanto à aceitêÇão da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitaÇão
do licitante, obselvado o digposto nestê Editâ1.

12. O.Dr ErBrr,rr Çio
12.1.Ressa1vado o disposto no item 8.10, os ]icitantes deve!ão encaninha!, nos te
Edital., a documentaçáo rel.acionàda nos itens a segulr, para fins dê nBILIT,açIO:

este



12 .2. PEssor uunÍorcr:
12,2,I.Ptova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pê9soa Jurídica - CNPJ.
!2,2.2,Ptova de inscriÇão no cadast!o de contribuintes estâdual ou municipâf, reLativo à sede
do licitante, pertinentê ao seu lamo de atividade e compâtívêI com o objeto contlatual.
12,2.3.4to constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, dêvidamentê registrado, em se
tratàndo de sociedades conerciais, e, no caso de sociedades po! aÇÕes, acompênhado de documentos
de eleição de seus admi ni stladorês . lnscriÇâo do ato constj.tutivo, no caso de sociedades civis,
aconpanhada de prova de diretorra em exercicio. Decreto de auto!i.zação, em se tratando dê empresa
ou sociedade estrangeira em funcignamento no País, e ato de registlo ou autorizaÇão pàrà
fuDcionamento expedido pelo órgão cgmpetente, quando a atividade assj.m o êxigir. Registro
comercial, no caso de empresa individual. Cert-ificado da Condição de Mlcroempleendedor
Individual, êm se tratando de MEI. Os Íeferidos documentos deve!âo estar aconpanhados de todas
as alteraÇões ou da consolidação lespectiva,
12,2.4.Balanço patrimonial e denonstraÇões contábeis do últilno exelcÍcio sociô1, já exiglvêis ê
apresentados na forma dê Iei, com indicâÇão das páginas correspondentes do livro diário êm que
o mesno se encontla, ben como apresentaÇão dos compêtentês termos de abertura e encelramenCo,
assinados por profj.ssional habilitado e devidâmentê registrados na junta comercial conpetente,
vedada a sua substituiÇão por balancetês ou balanços provj.sórios. Tratando-se de enpresê
constituida há menos de um ano, ou aquela gue ainda nâo tênha lealizado o fechamento do seu
primêiro âno dê existência no prazo legaI, poderá apresentar o Balaço de Abertu.a assj.nado por
profissional habilitado e devidêmente registrado ôa junta comercia.l. conpetente, Não se aplicâ
ao microêmpreendêdor individual.
12,2.5.Regularidade para com a Eazenda Eederal - CêÍtidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Eederais e à Dívida Àtiva da União.
12.2.6.Cêrtidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equi-valente, na fortra da Lei.
12.2,7.ComprovaÇâo de regularidade relativa ao Eundo de carantia por Tempo de SelviÇo - EGTS,
apresentanclo o respectivo Celtificado de Regularidade fornecida pela Cai.xa Econômica EederaI.
12.2-8.Prôva de iôexigtência de débitos inadinpLidos perànte a,fustiÇa do TrabaIho, rnedj.ante a
apresentaÇão de Certj.dáo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Títu1o vfI-A da
ConsoLidaÇáo das Leis do Trabalha, aprovada pelo Decreto-Lej. n' 5.452, de 1'de maLo de 1943,
12 .2. 9, Declaração atestando que o licitante nâo possui em seu quadro societário, servidor púb1i-co
da ativa do ORC ou de quaLque! eDtrdade a ele vinculada, conforme Ínodelo - Anêxo II.
12.2.10.Celtidáo negativa de falência ou concordata expedida pelo distlibuido! dê sede do
licitante, no náximo 30 (trinta) di.as da data prevista pala abertura das propostas,
12 . 2 . 1 I . Consulta Consolidada de PeEsoa Jurídica expedida pelo Tlibunal de Contas da União, no
máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das plopostas, no endereÇo eIêtrônico:
www. tcu. gov.br.
12.2.12.ConprovaÇáo de capacidadê de desêmpênho anteliol satisfatóÍj.o, de atividade igual ou
assenê1hada âo objeto dê Iicitação, feita atlavés de atestado forÂêcido por pessoa jurÍdicê de
dirêito pílbl.ico ou privado.

12,3.4 existência de lest!ição relativamentê à rêgularidâde fiscal e trâbalhista não inpede que
o lj.citânte qualificado como microenpresa ou ehpresa de pequeno porte seja declarado vencedor,
uma vez que atenda a todas as demais exigências destê Edital:
12.3.1.4 declalaÇão do vencedor acontecerá no nonento j.mediatamente posterior à fase de
habilitaÇão.
12.4.4 comprovaÇáo de reguLaridade fiscal e trabalhistâ das microempresas e enpresas de pequeno
porte somente se!á exigida para efeito de assinatu!â do contrato, observando-se o seguinte
procêdimênto:
12.4.1.Às microêmpresas e ehpresas de pequeno porte, por ocasião da participaçâo nêsta licitaÇão,
deverão apresentar toda a documentaçáo exj.gidâ pâra comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilj.taÇáo, Ínesmo
que esta apresente afgumâ rêstriÇão;
12.4.2.Havendo alguma restrj.Ção na comprovaÇão da regularÍdâdê fiscâf ê trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dj.as úteis, cujo termo inicia.l colrêsponderá ao momento en que
o licitante for dêclarado vencedor, prorrogáve1 por igual perlodo, a critélio do ORC, para a
regufarização da documentação, pagamênto ou parcelêmento do débito, ê êmissão de eventuais
certidóes negati.vas ou positivas coÍr efeito de celtidão negativa;
12,4.3.À não regularizaÇáo da docLrmentaÇão, no prazo acima previsto, implica!á decadência do
direito à contlataÇão, sem prejuizo das sanções previstas no Alt' 81, da Lei 8.666193, sendo
facultado ào ORC convocar os licitantes remanescêntes, na ordem de classificaÇão, para assinatula
do contràto, ou revogar a licitaçâo;
72.4.4.se, na ordem de classificação, seguir-se outta microemplesa ou emPresa de Pêgueno polte
com alguFa restriÇão nê docurnentaÇão fiscal ê trabalhista, será concedido o mêsmo plazo
regularização.
12.5.Havêndo a necessidade dê envio de docuhentos de habifitaÇão complementares, necesgári
conflrmaÇão daquel.es exigidos neste Edital e já aplesentados, o ficitante será convoca

ra

encaminhá-l.os, em formato digital,
inabi L itaÇão:

vIa sistema, no p!ôzo de 2 (duas) horas, sob penâ

12,5.1.Somentê haverá a necessidade de comprovaÇão do preenchinento de requisitos, Ínedian
apresêntaÇâo dos documentos originais "náo digitais", quando houver afguma dúvida em relação
integridade do documento digital '
12,6.Nâo serão âceitos docrmentos de habilitaÇão corn indicaçáo de CNPJ/CPE dj.felentes, salvo
àqueIês legalmente permitidos :



12.6.1.Se o licitante for a natriz, todos os documentos dêvêÍáo estar en nome da matriz, e se o
licitante for a filià1, todos os docunentos deverão estar en nome da filial, exceto aqueles gue,
pela p!óplia natureza, complova damente, forem emitidos somente en none da matriz.
L2,7.Será inabil.itado o Iici.tante que náo conprovar sua habilj.taçâo, sejâ por não aplesentât
qualque! dos docunentos exigidos ou apresenta-1os em desacordo com o estabelecido neste Edital.
12,8.No caso de inabilitaÇão, haverá nova verificaÇão, pelo sistema, da eventuaL ocorrência do
empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45t da Lêi 123l06, seguindo-se a discj.plina antes
estabelêcida para acej.taÇão da proposta subsequente.
12.9.Os docunentos necessários à habilltaÇão devêrão ser organizados na ordem desclitâ neste
instnmento, precedidos por íddj.ce corlespondente, apresentados por guatgue! processo de cópia
autenticada Por cartório conpetente ou pelo Pregoeiro ou tnenbro da Equipe de Apoio ou publicação
em órgão dê imprensa oficial. Estando perfeitamente leglveis, sem contêr bor!ões, lasutas,
emendas ôu entlelinhas e dêntro do prazo de validade. Por ser apenas uma formalidade que visa
facj.litar os trabalhos, a ausência do refe!ido lndice não inabilitará o llcitante:
12.9.1,ouando o docunento for obtido via Internet sua legalidâde será comprovâda no endereÇo
eletrônico nefe indicado;
12.9.2.Poderá ser utilizada, a critéri.o do Pleggeiro, a docunentaçâo cadâstral de fornecedor,
constante dos alquivos do ORC, para conprovação da autenticidade de elementos apresentados pelo
licitante.
12.10.Hâvêndo necessidade, o Plegoeilo suspenderá a sessão, infornando no sistema a nova data e
ho!ário para a sua continuldade.
12,11.Constatado o atendimento às exigências de habilitaÇão fixadas nestê Edital, o licitante
se!á decLarado vencedor.

13.O.DO ENC,IIGNEàT{EITO DÀ PROPOS!À VÀICEDORÀ
13.1,4 proposta final do licitante decfaÍado vencedor - plot o.t .tu.ll,!rd. - deve!á ser
encaninhada no prazo de 2 (duâs) horâs, a contâl dâ solicitaÇáo do Pregoeilo no sistêrnâ
eletrônico, e devêrá:
13.1.1.Ser elaborada em consonânci.a con as especificaçóes constantes deste Edital e sêus Ànexos,
redigidê em Ilngua portuglresâ e impressa em Lrma viâ en papel ti[ürado do proponentê, quando fot
o caso, sen enendas, rasulas, ent!êIinhas ou lêssalvas; suas folhâs rubricadas e ô ú1tima datada
e assinada pelo Licitante ou seu lepresentante lega1, com indicaÇãor clo vafor global da proposta;
do prazo de entrega; das condiÇões de pagàmênto; e da sua validade;
13.1.2.conter â j.ndicaçâo do banco, númêro dâ conta e agênciâ do ficitante vencedor, para fins
de pagamento;
13.1.3.Estar adeguadà ao úItino lance ofertado e a nêgociação reâIizada, acompanhada, dos
docunentos complementares eventualmente sollcitados, guando nêcessários à confirmaÇão dagueles
êxigidos neste EditaI ê já aplesentados.
13,2.se!á cotado um único preÇo pala cada 1tem, com a utilização de duas casas decimais, sendo
que, nesse úItimo caso, a indicaÇão em contrário está sujeita a correÇão, obselvando-se aos
seguintes critérios:
13.2.1.FaItâ de dÍgitos: sêlão âcrescidos zeros;
13.2.2.Excesso dê digitos: sendo o plimej.lo dlgito excedente menor que cinco, todo o excesso
será supriÍnido, câso cont.rá.rio haverá o arledondamento do diqj.to anterj.o! para mais e os demais
itens excedentes suprimidgs.
13,3.os preÇos deve!ão ser expressos en rhoeda corrente nacional, o preço unitário e o total em

algarismos e o val-or global da propostÂ êm algarismos e po! extenso:
13.3.1.Existindo discrepânciâ entre o preÇo uoitário e total, resultado da multiplicaÇão do
preÇo unitálio pela quantidade, o preÇo unitálio prevalecêrá;
I3.3.2.No cago de dj.velgência entre o valor numérico e o expresso por extenso, plevalece!á o
valor expregso por extenso;
13.3.3.Eica estabê.Iecido que havendo divergência dê preços unitá!j.os para um mesrno produto,
prevalecerá o de menor valor.
13.4.À ploposta obedecerá aos ternos deste Edital e seus Anexos, não sendo considêrêdâ aquela
que não corresponda às especificàções a1i contidas ou quê êstêbeleÇa vlnculo à proposta de outro
licitante.
13,5.4 oferta deverá ser firme e precisa, limitada, ligorosaÍnente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preÇo ou de qualque! outra condiÇão que induza o julgamênto a mais de um
resultado.
13,6.No valor proposto esta!á incluso todos os custos operacionais, encargos prev.idenc iá rios,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquêr outros que inci.da.m direta ou indiretàmente no
folnêcimênto dos bens.
13,7.Àproposta finaf deve!á se! documentada nos autos e será levada em considerâção no decolre!
cla execuÇão do contrato e aplicaÇão dê eventual aanÇão ao Contlatado:
13.?.1.Todàs as especiflcaÇões do objeto contidas na proposta vinculam o Contratâdo.
13,8.4s propostas quê conEenham à descrição do objeto, o valor e os documentos comple
estarão disponÍvêis na internet, após ê homologaÇâo.
13,9.o plazo de vatidade da ploposta náo seÍá infelio! a 60 (sêssênta) dias, a conta!
de seu encaminhamento,

1a.0.Dos RtcoRgos
1,4.1.Decl.alado o vencedo! e decorrida a fasê de regufarização fiscal e tlabalhista da llcita
quaLiflcada como micloemplesa ou êIhpresa de pequeno porte, sê for o caso, será concedido o pla
de 30 (trintâ) mj.outos, para que qualquer lrcitante manifeste à intençáo de recorre!, de forma
motivada, isto é, indicando contra quêis decisões prêtende lecorrer e poÍ quâis motivos, em

canPo próprio do sistêma,

me res

â



14.2.Havendo çÍuên se manifeste, cabe!á ao Pregoêiro verj-ficar a têmpestividade e a existência
de motivaçâo dâ intençáo de recorre!, para decidi! se admite ou não o reculso, fundamentadamente:
14.2.1,Nesse momento o Prêgoeiro não adentrará no mérito recuisal, mâs apenas verificará as
condiÇões de admissibilidadê do recurso;
14.2.2.A falta de manifestaÇão motivada do licitante quanto à intenção dê recorrer importará a
decadênciâ desse direito;
14,2.3.Uma vez âdrnitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três di.as
para aprêsêntal as razõês, pelo si.stema elet!ônico, ficando os dehais licitantes, desde fogo,
intinâdos para, çfuêrendo, apiesentarem contrarrazões tahbém pelo sistema elêtrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do térnino do prazo do recorrente, sendo-fhes assegurada vista
imediatâ dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses,
14.3,o âcoIhiÍnênto do rêcurso invalida tão somente os atos i.nsuscetlvêis de aproveitamento.
14.4,os autos do procêsso permanêcerão com vista franqueada aos interessados, no endeleÇo
constante neste Edital..

15.0.DÀ RIÀEERÍqRÀ DÀ SESSiO y'UBLICÀ

15.1.À sessão púb1ica podêrá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipótêses de provimento de recurso guê feve à anulaÇão de atos anteriores à realizaÇão
da sessão pública plecedênte ou em quê sêja anulada a própria sessão pública, situaÇão em que
seráo repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
15.1.2,ouândo houver erro na aceitaÇão do preÇo neLho! classificado ou quândo o lici.tantê
declarado vencedo! náo assinar o contrato, não reti!a! o instrumento eguivâlente ou náo comprovar
a regulalizaÇâo fi.acal e trabaLhista, nos termes do Art, 43, §1', da Lei 123l06, Nessas hipóteses,
serão adotados os procedj.mentos imediatâmente postêriores ao encerratnento da etapa de lances.
15,2.Todos os licitantes !êmanêscentes devêrão sel convoêados para aconpanhar a sessão reaberta:
15.2.1.À convocaÇão se da!á por meio do sistema eLetrônico (chat) ou e-nail, de acoldo com a
fÀse do procedimento Iicitatório;
15.2.2.A convocaÇão feita por e-mail. dar-se-á de acordo comos dados contidos no CÀdast!o Digital
do ORC, sendo responsabilidade do ficitante tnanter seus dàdos cadastrais âtuâlizados.

16. O.Dr âDJ@rCâçiO t ECIOÍôCrçãO
16.1,0 objeto dÀ lj.citaÇâo será adjudicado ao f.icitante declarado vencêdo.r,
caso não haja i.nterposiÇão de lecurso, ou pela autoridade superj.o! do ORC,
dos reculsos apresentados.
16.2,Após a fase reculsal, constatada a regularidade dos atos prat.i.cados,
do oRc homologará o procêdimênto licitatório,

por ato do Pregoeiro,
ápós â regulâr dêcisão

a autoridade supelior

17.0,DÀ Àtl DE REGTSTRO Dl PRIçOS
17.1.Hono1ogada a IicitaÇão pela auto.ridâde supêrior do oRC, será formalizada a correspondente
ata de legistro de preÇos, documento vinculêtivo, obrigâclonal, ondê constârão os preÇos â serem
praticados para os colrespondêntês j.tens, os órgãos integ!êntês e respectivos fohêcedorês, com
cãlacterísticas de compromisso dos mesmos, se convocados, viren celebra! o contrato ou docunento
equivâlente, para execuçâo do objeto licitado, nas condiÇões definidas neste instlumento e seus
anêxos ê ploPostas apresentadas.
1?.2.O respectivo licitânte mais bem classifj.cado será convocado para assinar a referida ata no
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data dê lecebimento da notificaÇão,
podendo o prazo se! prorrogado uma vez, por igual pêrÍodo, quando sol.icitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado aceito pe1â Administração, Col.hidas as assinaturas, deverá
se! publicado o seu extrêto na inprensa oficj.al:
17.2,1.Na assinatura da âta de registro de preÇos se!á exigida a comprovaçâo das condiÇões de
habilitação consignadas neste Edital, quê dêverão ser mantidas pelo licitante dulante a vj-gência
da referida ata;
7'l ,2,2,Caso o licitante primeiro celocado, após convocâÇão, não comparecer, não comprovar as
condiÇóes de habilitaÇão consignadas neste Edital ou se recusar a assinal a atâ, sem prejuízo
da aplicação das sanÇões previstas neste instrumento e das denais cominaçõês legais cablveis a
esse licitante, é facultado à AdninistraÇão convocar os licitântes remânescentes, respeitada a
ordem de classificaÇão e gucêssivamênte, para, após a comprovaÇáo dos rêguigitQs paÍê
habilitação, analisada a ploposta ê êventuais documentos cotnplementares e, feita â negociaÇão,
assinar a ata.
1?.3.O fornecedor com preço registrado passará a ser denoninado Detentor da Àta dê Registto dê
PleÇos, após sua devida publicaÇão,
17.4.Será incfuido, nâ respectiva êta na folma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cota! os j.tens con preÇos iguais aos do licitante vencedor na sequência da classifj.caÇão do
certatne, objetivândo a formaçâo de cadastro de rêselva, no câso de imposslbilidade de atendinento
pelo primêiro colocado da ata, nas sêguintes hipóteses:

registro do folnecedo! fo! cancelado em dêcorrência de:
. Descumprir as condiÇões da ata de registro de pleços;
.Nâo rêtj.rar a nota de enpenho ou instrumento equivalente no prazo estabeleci
justif icatÍva âceitáveI ;

.Não aceita! reduzir o seu preço legistrado, na hipótese dêste se tornar superior
praticados no melcado; ou
1?.4.1,4.sofre! sançáo prevista nos Íncisos III ou Iv, do caput, do Art. 8?, da Lei 8.6
ou no Art. 70, da Lei 10.520/02.
11 .4.2.o cancelanento do rêgistro de pleÇos por fato superveniente, decorrente de caso fo

t-7.4.1.O
17.4.1.1
)-'t .4 .t .2
ORC, sem

1o

J.
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ou forÇa maior. gue prejudique o cumprimênto da ata, devidamentê comprovados ê justi.ficados
11 .4,2.1,Por razão de interessê público; ou



l'7.4.2.2.A pedldo do fornecêdor.
17.5.N4 ocor!ência de cancelamênto do regiatro de preÇos para determinado iten, poderá o ORC
procedêr à nova licitaÇão para efetivar â correspondente contrataçáo, setn que caiba direito a
recurso ou indenizaÇáo.
17.6. Serão legistlados na âtâ:
17.6.1.Os preços e os quantitatrvos do licitantê nais ben classificado dulante a fase
competitiva; e
17.6.2.N4 forma de anexo, os licitantes que aceitarem cotar os itêns com preços iguais aos do
licj.tânte veDcedor na sequêncià da cIâssificaÇáo do certame. O referido anexo consigte nâ
correspondente atâ de realizaÇão da sessão públlca dêsta ]icitação.
1?.7.4 oldem de classificação dos licitantes registrados na âta deverá ser lespêitadâ nas
contrataÇÔes.
17.8.É vedado efetuar acréscimos nos quântitativos fixados pela ata, inclusive o acréscj.mo dê
que trata o §1" do Àrt. 65, da Lei 9.666,/93,
I?.9.À existência de preÇos registrados não obri.ga a ÀdninistraÇâo a contratar, facultando-se a
!ealizaÇâo de Licitaçâo específica para a aquisiÇão p!etendida, assegurada p.eferência ao
fornecedor registrado em igualdadê de condiÇões.
17.10.Decor!ido o prazo de validade da proposta apresentada, sen quê haja convocêÇào para a
âssinatura da ata, os ficitantes estarão .liberados dos compromissos assumidos,
17.11,4 ata de rêgistro de prêÇos resultante deste certame terá a vigênciâ de 12 (doze) neses,
considêrâda da dâta de publicaÇâo de seu extrato na j.mp!ênsa oficial.
1?.12.Às contratações que se enquadralem nôs situaÇões elêncadas no Art. 57, da Lei 8,666193 e
suas alteraÇões, poderão ter sua duraÇão proEogada, obgervado os prazos estabefecidos na
legislaÇão e as disposj.Çôes deste instrumento e seus anexos, devendo ser dimensionada com vistas
à obtençáo de preÇos e condiÇões mais vantajosas pala o ORC.

18.0.DO @AINCIàIrENEO DO grSTEt6
18,1.À administração e os atos de controle da ata de registro de pÍeÇos decorrente da plesente
licitação será do oRc, através do Departamento dê Compras, atuândo como Gerenciador do Si.stena
de Registro de PreÇos.
18,2.cabe!á ao gelenciadox a realização periódica de pesquisa de mercado para conplovaÇão dê
vântajosidade, acompanhando os prêÇos praticâdos para os respecti-vos itens rêgj-strados, oas
mesmas condiÇóês ofeltadas, parâ fins dê controlê ê, conforÍre o ca§o, fixaÇáo do valor máxj-mo a
se! pago pêra a correspondente contrataÇão.

l9.O.DOS (,8UÁR:OS DÀ ÀtÀ DE REGTSBO DE PRE@S
19.1.À ata de registro de prêços, durante suà vigêDcj.a, pode!á se! utilizada:
19.1,1.Pe]o ORC, gue também é o órgão gerênciàdor responsáve1 peLa adninistração e contlole da
ata de registro de preÇos, representada pêIa sua estrutura organizacional defj.nida no respectivo
o!Çamento pÍogrâma.
19.2.0 usuário da ata, senpre que desejar efetivar a contrâtaÇão do objeto rêgistrado, fará
através dê solicitaÇão ao gerenciado! do sistema de registro de prêços, mêdiânte processo
!egu1ar.

20. o.DÀ coNrRrrÀÇlo
20.1,4s obrigaÇões decorrentês da execução do objeto deste certame, constantes da ata dê registto
de pleÇos, seÍão fidnadas con o fornecedor registrado, observadas as condiçôes estabelecidas no
presente instrumênto e nas disposiÇões do Àrt. 62, da Lei 8.666/93, e a contlaÇâo se!á formalizada
por intermédj.o de:
20.1.1,Pedido de Compla quando o objeto não envolver obligaÇões futuras, inclusivê assistência
e garantj.a;
20.1.2.Pedido de Conpra e Contrato, quândo presentes obrigaçóes futuras'
20.2-0 prazo para letirada do Pedido de compra se!á de no máxino 05 (cinco) dias consecutlvos,
considerados da data da convocaÇão:
20.2.1.o prazo de convocaÇáo podelá sêt plorrogado uma vez, poÍ igual pe!íodo, guando sollcitado
pela pârte durante o seu transcurso ê desde gue ocorra Ínotivo justificado aceito pe1â
ÀdministÍâÇão;
2O.2.2.Náo atendendo à convocaÇão pala retirar o Pedido de Compra, ê ocolrendo eeta dentro do
prâzo de validade da ata dê registro de preços, o fornecêdor pelderá todos oa direitos que
porventura tenha obtido como vencedor da Licitaçáo,
20.2.3.Ouando dâ referida fornalização da contlataÇão será exigidâ a complovação das condiÇões
de habilitaÇão consignadas Deste Editâf, que deverão ser mantidas pelo folnecedo! duraDte â
vigênciê da contràtàção.,
20.2.4.caso o fornecedor registÍado na ata, após convocação, não conparecer, não coitprova! as
condições de habilitação consignadas nêste Edital ou se recusa! a !et-i!ar o Pedido de Compra,
sem prejulzo da apficaçâo das sançóes previstas nestê instrumento e das demais cominaçóes legai.s
cabiveis â esse licitante, é fâcultado à AdministraÇâo convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem dê cl.assiflcaÇâo e sucessivamente, bem cono a hipótese da exÍstência de
cadastro de reselva, para, êpós a comprovaÇáo dos requisitos Para habifitaÇão, ônalisada a
proposta e eventuâis docunentos complementa!es e, feitâ â negocj.açâo, assinar ou reti
instrurnento necessário a formalizaÇão dâ contlataÇão.
20,3.0 quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o
Pedido de Cohpra e observará, obrigatoriamente, o vâlor registrado na

fixado no colrespo
respectlva ata.

20,4.4 supressão do item registrâdo poderá ser total ou palcial, a critério do gelenciado
sistema, considerando-ae o dj.sposto no Àrt. 15? §4', da 8.666/93.
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20.5.o coôtlato ou instrumento equivalente, deco!rente do plesêntê certame, deverá set assj.nado
no prazo de validade da respêctiva ata de registro dê preÇos,
20.6.o contrato que eventualmente venha a ser assinâdo pelo ficitante vêncêdo!, podêrá se!altêrado com a devida justlficativa, unilateralmentê pelo contratante ou pol acordà entre aspartês, nos câsos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pLeno diÍeito, conforne o disposto
nos Arts. '77, '18 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na foflnÂ de fornecimeôto parcefada.
20.7.o Contrâtado fj.ca ob.rigado a aceitar, nas mesnas condiçôes contratuaig, os aCréscimos ou
suplessões quê se fizerem nâs cotnplas, até o lespectivo finite fixâdo no Art, 65, s1", dá Lêi
8.666/93, Nênhum acréscino ou supressâo poderá exceder o limlte estabelecido, salvo aE supressôes
le6uftantes dê acordo celebrado entre os contlatantes.

21 . 0.DO REÀirgltrtl@llo
21.1. PreÇos regj.strados - revisão:
21'1.1.No caso de reconhecimento do dêsêquil.lbrj.o econômico-financeiro do pleço inicialmente
registrado o gerenciadol do sj.stena, se julgar conveniênte, poderá optar pelo cancelamento clo
preÇo, liberando o fo.rnêcedor do compromisso assunido sem aplicaÇão de penalidâdes, ou detenninâÍ
a negociaÇão.
21.1,2.ouando o preÇo registrado tornar-se superior ao praticado no melcado poÍ motivo
supêlveni.ente, o gerenciador do sistema convoca!á os fornecedoles para negociarem à reduÇáo dos
pleçoa aos vâlores praticados pelo nêrcado, tnantendo o nesmo objeto cotâdo, qualidade e
esPecificaçóes, Os fornecedoles que nâo àcej.tarem reduzir seus preÇos aos valo!ês praticados
pelo melcado seráo ]Íberados do compromlsso assumido, sem apficaÇáo de penalidade, A oldem de
classificaÇâo dos fornecedores quê acêitarern reduzir seus prêços aos valores de mercado observará
a classificaÇão original.
21.1.3.Na ocorrência do prêÇo de mercado torna-se superior aos preÇos legistrados e o fornecedo!
náo pude! ctnrlpli! o compronisso, o ólgão gerencj.ador poderá:
2 I . 1 , 3 , 1 . Libêlar ô fornecedor do compromisso assumido, caso a comunj.câção ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicaÇão da penalidade se confirmada â veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
21 . 1 . 3 , 2 . Convoca! os demais fornecedorês para assegurar iguaL oportunidade de negociaÇâo.
21.7,4.O realinhanento deve!á ser precedido de pesquisâ de preços prévia no mercado, bânco de
dâdos, lndicês ou tabelas oficiais e/ou outlos mêios disponívêis gue assegurem o levantamênto
àdequado das condiÇões de Ínercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guatdar
a justa temunêraÇão do objeto contrâtado e no embasamento da dêcisão de deferir ou rejeitar o
pedido.
21 ,l,s.Definido o valor máximo a ser pago pelo ORC, o novo preÇo para o respectivo item deverá
ser consignado através de apostilamento na Àta de Registro de PreÇos, ao qual estará o fohecedor
vinculado.
21,1.6.Não havendo êxito nas negociaÇões, o ORC deverá proceder à revogaçáo da Àta de Registro
de Pleços, adotando as medj.das cabÍveis para obtenÇão da contratação mais vantajosa.

21.2. Preços contratados - reajuste:
27,2.!,Os pÍeÇos contratados são fixos e irreajustávej"s no prazo de um ano.
27.2.2,Dentto do prazo de vigência do contrato e mêdiante sollcitaÇâo do contratado, os preÇos
podêrão sofrêr leajuste após o intelregno de um ano, na mesma propotÇão da variâÇáo vêrificâdà
no IPCA-ÍBGE acutÍuIado, tomando-se por basê o mês de aPresentâçâo da respêctiva Ploposta,
exclusivamente para as obrigaÇões iniciadàs e concluidas após a ocolrênci.a da anualidade,
21.2.3.Nos rêajustes su.bsequentes êo primeiro, o interregno mínimo de un ano será contado â
partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
21.2.4,No caso de atraso ou não divulgaÇão do Índice de reajustamento, o contratante pagará ao
Cont!atado a importância calculada pefa última variaÇão conhecida, Iiquidando a diferenÇa
correspondênte tão logo seja divulgâdo o Índice definitivo. Fica o Contratado obligado a
apresenta! memória de cá1cu]o !efelente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que egte ocorrer.
21.2.5.Nas âfêliÇões finais, o Índi"ce utilizado pêra reajuste será, obligator i anente, o
defini.tivo -

27.2.6.Caso o lndice estabefecido para reajustâmento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser dêterminado pela
IegrslaÇão então em vigor.
2!.2.1 .Na ausência de prêvisão legaI quanto ao Índicê substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustaunênto do preÇo do valor remanescente, por mêio de terno aditivo,
21.2.8.O reajuste poderá ser realizado por apostilânênto.

22,0.DÀ C(!{PROVÀÇÃO D! EEC!ÇíO r RECEBTI,GÀIEO DO OBarErO
22,1.Executada a pregentê contratação e observadas as condiÇões dê adimplemento das ob!igaÇões
pactuadas, os procedimentos e prazos parâ recebe! o seu objeto Pêfo ORC obedecerão, conforme o
caso, às disposiÇões dos Arts. 13 a'76, da Lêi 8,666193.
22.2.seteo designados pelo oRc lepresentantes com atribuiÇôes de Gestor e Fiscal do res
contrato, nos telmos da norma vigentê, êspecialnente pala aconpanhar e flscalizar a sua ex
respect ivamente, pendtida â contrataÇão de tetcêilos para assistênciâ e subsidio de infô
pertinentes a essas atribuiÇôes.

cuÇão,
ivo

23.0.DÀg OBRTGTÇôES DO CtNlRr:rrN'Tr E DO CON'IR rÀDO
23. 1. ObrigaÇóes do Contratante:
23.1,1,Efetuar o pagatnento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado,
as cLáusulas do lespectlvo contrato ou outlos instlumêntos hábeis;

de acoldo

Ções



23.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objêto da
Plesênte contratação, nos teúnos do corlespondênte instr!.mento de ajuste;
23.1.3.Notificar o contratado soble gualguer irregularidade encontrada quanto à gualidade dos
produtos ou serviÇoa, exelcêndo a maj.s ampla e compLeta fj.scalizaÇão, o gue não exine o Contratado
de suas responsab i 1 idadês pactuadas e preceitos legais;
23.1,4.Outras obrigaÇões estabelecÍdas e rel.acionâdas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.2.ObrigâÇões do Contratada:
23'2.1'.Responsàbil.izar-9e po! todos os ônus e obÍigaÇões concernentes à Iegislaçáo fiscal,
civi1, tri.butália e trabalhista, bem como por todas as despêsas e conpromissos assumidos, a
quafquer títuIo, perante seus fornecedores ou tetceilos em razão da exêcuÇão do objeto
contrêtâdo;
23.2.2.substituir, arcando com âs despesas dêcorrentes, os materiâis ou sêlviÇos gue apresêntârem
defeitos, alteraÇões, impelfêiÇões ou guaisquêr irregularidades di.screpanteg às exiqênciês do
instrurnento de ajuste pactuado, âinda gue constatados sotnente após o recebimênto ou pagarnento,
23.2.3,Não trânsferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da conttataÇão, salvo mediante
p!évia e expressa autorização dg Contratante;
23,2.4.Mantet, durante a vigênciâ do contrato ou outros instnrnentos hábeis, em compatibifidêde
com âs obrigaÇôes assunj.das, todas as condiÇões de habilitaÇâo e qualificâÇão exigidas no
!espectivo proceggo Iicitatório, confofine o caso, ap!esentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que ao-Licitado;
23.2,5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sedê ou filiat da empresa que efetivamente participou
do certame e conseguentemênte àpresentou a documentaÇão exigj.da na fase de habilitação;
23.2.6.Executar todas as obrigaÇões assumidas semple com observância a melhor técnica vigênte,
enguadrando-se, rigorosamente, dêntro dos preceitos legais, normas ê especificaÇôes técnicâs
co rrespondente s;
23.2.7,Outras obrigâÇões estabefeci.das ê reLêcionadas na Minuta do Contlato - Anêxo lV.

2{.0.DO PÀGN{ÉitlO
24,1.O pagâmento será realizado nediante processo regular e em observáncia às normas e
procedjfientos adotados pelo ORC, da seguinte manei!â: Para ocorrer Do plazo de trinta diâs,
contados do pellodo de adimplemento,
24.2.O deserüolso máximo do periodo, nâo será superio! ao val.or do respectivo adj.nplemento, de
acoldo com o cronoglarE aprovado, guando for o caso, e sempre êm confornidade con a
disponibi l idade de recursos financeiros.
24-3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liguidação qualquê! obrigaÇão
financeila gue lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadirnplência, a gual poderá sel
compensada com o paganento pendente, sem que isso gere direj.to a acréscimo de qualque! nêtLrreza.
24. .Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos tefinos deste instrumento, e desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma formâ patâ o atrâso, será adnitida a compensação
financeira, devida desde a data fimite fixada paÍa o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagahento da parcela. Os encargos moratórios devidos em lazão do atraso no pagamento
serão calculâdos com utilizaÇão da seguinte fórnula: EM = N x vP x r, onde: El4 = encalgos
molatórios; N = número de dias êntre a data plevista para o pagarnento e a do efetivo paganentoi
vP = valor da parcela a se! paga; e I = índice de conpensaçáo finânce.irâ, assim apulado: I =
(fX + 100) + 365, sendo Tx = percentual do IPCÀ-ÍBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, rm novo Índice adotado pelo Govelno Eedêral guê o substituà, Na hipótese do refelldo
lndj.ce estabelecido para a conpensação financeirâ venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utitizado, será adotado, en substituiÇão, o que vj.er a ser detenrrinado pefa
legislação então em vigo!,

25. O ,DÀIt SINç5E8 ÀDrmi,tgltÀIrvÀs
25.1.Ouen, convocado dentro do prazo de validade da lespectiva ata de registro dê preÇos, não
cêlebrar o contrâto, deixar dê êntrêga! ou apresentar docuÍnentação fâIsà exigida para o certame,
ensejar o letardamento da execuÇâo de seu objeto. náo manti.ver a proposta, falhar ou fraudar nâ
execuÇão do contÍâto, comporta!-se de nodo inidôneo, declarar informaÇóes falsas ou comete!
fraude fisca], garantido o direito à anpla defesa, ficará inpedido de licità! e contratar com a
União, Estados, Dj.strito EêderaL ou Municípios ê, sêrá descredenciado do sistema de Cadastramento
Unificado dê Eolnecedores SICAE do Governo Fedêra] e de sistemas semêlhântes mântidos po!
Estados, Distrito Federaf ou Municlpios, pelo prâzo de até 05 (cinco) ânos, sêm prejuizo das
multas previstâs neste EditaI ê das demais cominaÇõês l.êgaj.s.
25.2,As refêridas sanÇões desclitâs também se aplicâm âos integrantes do cadastro de leservâ
çÍue, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa
!ecusada pe1â Adninist!aÇão.
25.3,4 lecusa injusta em dêixar de cumplir as obrigaçôes assuhj-das ê preceitos Iegaig, sujeitará
o Contratado, garantida a prévj.a defesa, às seguintes penalidades plevistas nos Arts' 86 e 87,
da Lei 8.666l93i a - adveltência; b - multa de mora de 0,58 {zero vlrgula cinco Por cento)
aplicada sobre o valo! do contrâto por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇâo do
objeto ora contratado; c - mufta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado PeIa inexecução
totâ1 ou parciaf do contrato; d - s imult aneâment e, qualquer das penalidades
fundanentadas na rêi 8.666193 e na Lei !0.520/02.

cab vêis

25.4.se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for rêcolhido no Prazo dê 15 (quinze d
após a comunicaçáo ao Contratado, será automaticanente descontado da primeila Parce
paganento a que o Contratado vier a fazer jus, aclescido de jutos moratórios de 1t (

cento) ao Ínês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

a
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25,5.Àpós a aplicaÇáo dê quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicâção escrita
ao contratado, e pubficado na implensa oficial, excluldas as pênafidades de advertência e nulta
de mola quando for o caso, constando o fundamento lêga1 da puniÇão, informando aindâ que o fâto
sêrá registrado e publicado no cadastro correspondente.

26. O. Dr.S DrgPOgrÇõGS GIBàrS
26.1.Da sessão públlca do Pregáo divul-gar-se-á Ata no sisterna eletrônico.
26,2.Não havendo expediente ou ocolrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaÇão do
celtàme na data mârcàda, a sessão será automaticanentê trânsferj.da pâra o primeiro dia útil
subsequênte, no mesmo horário anteriornente estabelecido, desde que não haja comunicaÇáo êm
cont!ário, pefo Pregoej.ro.
26.3.Todas as referências de tempo no Edital, Dos seus Anexos, no aviso e dulante a sessâo
públj.ca obselva!ão o horálio de Brasllia - DP,
26,4.No juLganento das propostas e da habilitaÇão, o Prêgoeiro poderá sanar erros ou falhas gue
náo alterem a substância das plopostas, dos documentos e sua validade jurldicâ, mediante despacho
fundamêntêdo, registrado em Àta e acessíve1 a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia parâ
fins de habilitâÇào ê classificaÇão,
26.5,4 homol.ogaÇão do resultado dêsta licitação não inplica!á direito à contrataÇão.
26.6,4s normas discip.linadoras da IicitâÇão serão senpre interpretadas em favor da ampliaÇão da
disputa entre os interessados, desde que não comprametam o interesse do ORC, o princlpi.o da
isononia, a flnalidade e a seçJulançà da contrataÇão.
26.7.Os licitantes assuhem todos os custos de pleparaçáo e apresentaÇão de suas propostas e o
ORc não sêrá, em nênhtm caso, lesponsávê] por egses cu3tos, independentemente da conduÇão ou do
resultado do procegso licitatório.
26.8.Para todos os efeitos, na contâgem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Ànenos,
excluir-se-á o dia do inÍcio e incluir-se-á o do vencimento, só sê iniciam e vencem os plazos
en dias de expediente no ORC.
26.9.O desatendimento de exigências formais náo esseoci.ais não impoltêrá o âfastahênto do
licitante, dêsde que sêjâ posslvel o aproveitamento do ato, observados os pri-nclpios da isonomia
e do interesse púbIico.
26,10.8n caso de divelgência entre disposiÇôes do Edital e de seus Anêxos ou dêÍnais pêÇas que
compõem o processo, prevalecerá as do Edità1.
26.11.Decâirá do direieo de impugnar pêlante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objêÇão, venha a apresentar, depois do julgamento, fâlhas ou
irrêgularj.dades gue o viciaram hipótese em que ta1 comunicado não te!á efeito de recurso.
26.12.As dúvidâs sulgidas após a apresentaçâo das propostas e os casos omissos neste instlurento,
fj.caráo única ê exclusivamente sujeitos a intelpletaçâo do Plegoeiro, sendo facultada ao mesmo
ou a autoridade superior do oRc, em qualguer fase da licitaÇão, a plomoÇão de diligência, na
forma do Àrt. 43, §3', da Lêi 8,666/93, destinada a esc.lalece! ou a complêmenta! a instluÇão do
processo,
26.13.O Editaf e seus Ànexos também êstão disponibiLizados na integra no enderêÇo e.lêtrônico:
https : / /wwr.J , portaldecompra spubl ica s , con. br; e poderão ser 1idos, e quando for o caso obtidos,
mediante processo regufar e observados os procedj.mentos definidos pêIo oRc, no enderêÇor Av.
Prêsidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nos horários nomais de expediente: dâs
08:00 as 12:00 horas; mesmo endêleÇo e horário nos quais os autos do processo adrninistrativo
permanece!ão Çom vista franqueada aos interessados.
26.1-4.Pata diri.mir eventuais controvérsias
o folo competente é o da Comarca de Itabâiâ

rrentes deste celtame, excluido qualque! outro,
stado da Paralba.

Mogêiro - PB,

FLÀ

Abril de 2021.
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REEERÊNCIÀ - ESPECIFICAçÔES

1.0. DO OETETO
1.l,constitui objeto desta ticitaÇão: CONTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PÀRÀ ÀOUISÍÇÃO DE cHoRMEBooK, pÀRÀ

CRIÀÇÃO DE SALÀ DE ÀUIÂ 4.0 COM SUPoRTE ÀO ' GOoGLE woRKsPAcE EoR EDUCÀTIoN, PÀBÀ AUXILIAR A
SECRETARIA DE EDUCÀÇÃO DESTE MUNICIPIO.

2.0.DÀ 'JuSTIEICATTVA2.1.À cont.rêtaÇão acima dêscrita, que será processada Dos termos deste instrumênto convocatório,
especificaÇôes técnicàs e informaÇõês compfenentalês que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidade da devida efetivaÇáo de canpra para suplir dênânda especlficâ -
CONTRÀTÀÇÁO DE EMPRESÀ PÀXÂ ÀOUÍSIÇÃO DE CHORMEBOOK, PÀRÀ CRIAçÃO DE SAIA DE AUI,A 4 . O COM SOPORTE
ÀO 'GOOGLE WORKSPÀCE FOR EDUCÀTION ' PÀRÀ ÀUXILIÀR À SECRETARIÀ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO _
conside.râda oportuna e imprêscindlvêf, bem cono le1êvante medida de interesse público, e ainda,
peLa necessidade de desenvolvimento dê âções continuadas para a promoÇão de atividêdês
pertinentes, visando à maximização dos lecursos em relaÇão aos objetivos programados, observadas
as diretrj.zês e metas dêfinidas nas ferramentas de planejamento aplovadas.
2.2,Às caractellsticas e espêcificaçóês do objeto orâ licitado sáo:

ÀIEIO I -

TERMO DE

cóDtco D ISCRIüIrqçlo T'NIDÀ.DI o(nN:lrDr.Dr
1 "Inplantação, ensalarnento e formaÇão para os Técnicos com a CliaÇào das

contas para todoa colaboradores, docentes e discenles, tratômento de
homôri-Dos, ensalamênto nas salas de Àula viltuais e fornaçeo para
afuj.Distração do Google llolkspace for Education, con formato e Carga Horária
de No nlni-no 3 l{ebinars cle 2h âo vivo e 16h cle atividades via Google SáIa de
Au-Ia, sendo Côrga ttorária Total de 22h, pôra l turnâ de até 20 Pârticipantês.
(TécDicos eE TÍ da secletalia de Educaçào) . "

UND 1

2 Chronebook Resistente a guedas e â deErámamênto de Ilquidos para ÀIunos UND 500
3 Chlonebook - Resistente a quêdas e a derranaÍrento dê -I1quido9 pâaa

profêssores.
UND 732

4 Proieto! MuItimÍdia UND L2

GÀBINETE DE RECÀRGÀ INTELÍGENTE (36 PosiÇôes) ÜND r2
6 lIêbcào UND t2
1 Headfone UND 12

I Caixa de son UNO T2

9 fnstalaÇão com fornêciÍrento de mateliais UNO 12

ESTÀDO DA
PBIrlIrI'RÀ I.ENICIPÀ! DE IDGEIRO
cocssão PE$,ÃlrENru DE rJtclrÀção

EBlcio lrrERôÍrco N. OoOO3/2021

3. O,Drg OBRIGÀçôE5 DO CCtrrrTÀlÀNÍE
3.1,Efetua! o pagamento refativo ao objeto contratado efetivamênte realizado, de acordo com as
c1áusulas do lespectivo contlato ou outlos instrumentos hábeis.
3 . 2 , Proporciona! ao Contrâtado todos os meios necessários para a fiel execuÇão do objeto da
presente contlataÇáo, nos termos do colrespondente instrumento de ajuste'
3.3.Notificar o Contratado sob!e quafquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e compfeta fiscalizaçáo, o que não êximê o Contratado
de suas responsabi I idades pâctuàdas e preceitos legais.
3.4,Outras obrigaÇões êstabeLeci.das e relacionâdas nâ Minuta do contrato - Anexo ÍV.

4.0
4.1
tri
tlr

.D 8 OBA,rGrÇõrS DO CONmr:râDO
, Responsabi 1i zar- se por todos os ônus e obrigaÇóes concernentes à IegislaÇão fiscal,
butária e trabalhistô, bem como por todas as despesas e compromissos assunidos, a
ulo, perêntê seus fornecedores ou telceiros em razáo da execuÇão do objeto contÍata

qllêr

,substituir, alcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apres
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer i.rregul. a ridades discrepântês às exigênc
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o lecebimento ou Pag
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou en Parte, o objeto dâ contrataÇào, salvo nediante p!
e expressa autorizaÇão do contratante.

civi 1,

4.4.Manter, durante a vigênciâ do contrato ou outros j.nstlLunentos hábeis, em coÍnpatibilida
com as obrigaÇões assunidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇão exi.gidas n
respectivo processo Iicitâtório, conforme o caso, apresentando âo Contratante os documentos
nêcessários, sempre que solicj-tado.
4.5.Enitir Nota Eiscal colrespondente à sede ou fili.al da êmp!êsa que efetivamente partj.cipou
do certame e consequentemente apresentou a documentaÇão exi'gida na fase de habilitaÇâo-

1a

ta
s
to.
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4.6.Executar todas as obrigâÇÕes assumidas semple com observáncia a melhor técnica
enquadrando-se, rigolosômente, dentro dos pleceitos fegais, normas e especificações
corre9pondente s .

4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Mj.nutà do Contrato - Anexo Iv,

s.O.DO PRTZO E DÀ ITTGüICIà
5.1.O prazo máximo de entrega do objeto da contrataÇáo,
hipóteses plevj.stas no Alt, 5?, §1', da Lei 8.666/93,
da emissão do Pedido de Compra:

Entrega r 5 {cinco) dj-as.
5,2.4 vigência do rêspectivo contrato será determinâda:
2021, considerado dâ dâtà de sua assinatula.

vigente,
técni.cas

que adnite prolrogâÇáo nas condiÇões e
está âbaixo indicado e será consi.derado

6. O.DO RE.Ai'I'SIÀ}TNÍO
6.1. PtêÇos registrâdos - revisão:
6.1.1.No caso de reconhecimento do desequilíbrio econôni co- fi nance i ro do preÇo inicialmente
registlado o gelenciador do sistema, se jufgar conveniente, poderá optar pelo càncelamento do
preço, liberando o fornecedo! do compromisso assrxnido seÍn ap.Licação de penalidadês, ou determinar
a negocj.ação.
6.1,2.ouando o preÇo rêgistrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gêrêÂciado! do sistema convocará os fornecedores para negocialem a rêduÇão dos
preÇos aos valores praticados pelo mercado, manteDdo o nesmo objêto cotado, guâlidadê e
eapecificações. Os fornêcedores que não aceitarem leduzir seus preços aos vâforês prâticâdos
pelo mercado serão liberâdos do compromisso assumido, sem aplicaçâo de penâlidadê. A ordem de
cfassifj.cação dos fornecedores que aceitaren reduzir seus preÇos aos vaLores de nêrcado observará
a classificaÇão originêI,
6.1.3.Na ocorrência do preÇo de meÍcado toÍna-se supêlior âos pÍeÇos !egi.strados e o folnecedor
não puder cump!i.! o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6,1.3,1.Libela! o fornecedo! do coÍrplonisso assunido, caso a coÍtunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem âplicêÇão da pêna1idâdê sê confirmêda a verâcidade dos motivos e
conprovantes aprêsêntados; e
6 . 1 . 3 . 2 . convocâr os dêmais fornecedores pa!a assegurar igua-I opoltunidade de negociaÇào.
6,1.4,o realinhamento deverá ser precedido de pêsquisa dê preÇos prévia no mêrcêdo, banco de
dados, lndices ou tabelas oficiais e/ou outlos nêios disponÍveis que assegulem o levantamento
adequado das condiÇões de nercado, envolvendo todos os el.ementos mateliaj.s pàra fins de guardar
a justa remunelaÇão do objêto contlâtado e no ênbasajnento da decisão de defeli! ou rejeita! o
pedido,
6.1.5.Definido o valor máximo a ser pago pelo oRC, o novo preÇo para o lespectivo iten deverá
ser consj.gnado através de apostilânento na Ata de Registro de PreÇoE, ao qual estârá o fornecedor
vinculado.
6.1.6.Não havendo êxito nas negociêÇões, o ORC deverá ptocede! à revogação da Àta de Registro
de PreÇos, adotando as medidas cablveis para obtenÇão da cgntratação mais vantajosa.

6,2. PleÇos contratados - leajusEe:
6.2.1.Os preÇos contratados são fixos e irreajustáveis no Prazo de um ano.
6.2.2.Oerl:Lro do plazo de vj-gência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
poderão sofle! xeajuste após o intêrregno de r]m ano, na tnesma proporÇáo dâ variaÇão velifj-cadà
no IPCA-IBGE acumulêdo, tomando_se por base o mês de aPresêntação da respectiva ProPosta,
exclusj.vanente para as obrigaÇões iniciadas e concluÍdas após a ocor!ência da anualidadê.

até o final do exerclcio Íinanceiro de

a

êo

a

.3,Nos reajustes subsequenteg ao p!j.mei!o, o intêrregno mlnimo de um ano sêrá contado
tir dos êfeitos financeiros do úItimo reajuste.
.4.No caso de atrago ou não di.vulgaÇâo do índice de reajustanênto, o Contrataote pagará

Cont!atâdo a importância calculada pefa ú1tj.ma variaçáo conhecida, liquidando a dj.fe!ençà
co!Íespondente táo togo seja divulgado o indice definitivo, Eica o Contlatado obrigado a

apresentar memólia de cáIculo referente ao reajustameDto de preÇos do valor lernanescentê, sempre
que este ocorler.
6.2.5.Nas aferiÇões finais, o lndice utilizado para .rêajuste será, obrigatoriêhent e, o
defi.nitivo.
6.2.6.câso o lndice estabelecido para reajustarmento venha a se! extinto ou de gualquer fonna

ossa rrais ser utifizado, será adotado, en substitLlj'Ção, o que vier a ser dêtêrmina
IaÇão então en vigor.
.Na ausência de previsão legaI quanto âo lndice substituto, as Partes elegeráo novo
aI, pala reajustamênto do preÇo do valo! remanescente, por meio de termo aditivo'
.o reâjuste podêrá ser realizado por apostilamento.

pela

6.2
Par
6,2

não p
legis
6.2 .1
ofici
6,2 .8

7.0,DO PÀCÀIaENTO
?.1.o pagamento se!á reafizâdo mêdiante Processo regulaÍ e em observância às nomas
procedimentos adotados pêIo oRC, da sêguinte maneirâ: Pala ocorrer no Prazo de trintâ di
contados do pe!íodo de adimPlenento.
7.2.O desenbolso máxitno do pe!Íodo, não será supetior ao vafor do lespectivo adimpfemento, de
acordo com o cronogtarut aprovado, (F]ando for o caso, e sempre em conformidadê com â

disponibilidàde de recursos financeiros.
?.3,Nenhrh valor se!á pago ao Contlatado enquanto pendente de Iiquidação qualquer obrigaÇão
financeira que lhe fo! j.mpostê, em virtude de penalidade ou inâdimplência, a qual poderá ser
compensada com o paçJamento pendente, sem que isso gere dileito a acréscimo de qualquer nãtDrezâ.



9.0.DÀ co@Rorrçio D! rrfcução E RrcrBrylNEo Do oBarEro
8.1.Executada a presente contrataÇáo e obselvadas as condiÇões de adimplemento das obrigaÇóes
pactuadas, os procedinentos e plazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, às disposições dos Àrts. ?3 a 76, da Lei 8,666/93.

9.0.Dos PRoCEDIUENTOS DE FÍSCà,JIZÀçáO E cERBrCràr.rENrlO
9,l.,serão designados pelo Contratante representantes com âtribuições de Gestor e Eiscâ1 do
contrato, nos termos da norma vigente, especialmentê para acompanhar e fiscaLiza! a sua execução,
re spect ivarnent e, permitida â contrataÇão de telceilos para assistênciâ e su-bsÍdio de peltinêntes
a essas atribuiçõês,
9,2.À adninistraÇão e os demais atos de controle da correspondente Àta de Registro de Preços,
deco!!ente do competente plocesso licitâtório, sêrão realizados at!avés do Depa!tamento dê
Compras, atuando como Gelenciado! do Sistema dê Registro de PreÇos.
9.3.Caberá ao gerenciador a rêaIizaÇão pe.riódica de pesguisa de nercado pala comprovêçáo de
vantajosidade, acompanhando os preÇos platj.cados pêra os rêspêctivas itens legistrados, nas
mesnas condiÇões ofertadas, pala fi.ns de contlofe e, conforne o câso, fixaÇâo do valor máximo a
ser pago para a correspondente contratação.

10 . O .DÀ.s sâltÇõEg rDtdÍN-rsmÀS§ã.s
10,1.Quem, convocado dentro do plazo de validade da respectiva ata de registro de pleços, nào
celeblar o contrato, deixar dê entregar ou ap-rêsentar documentaçáo fâlsa exigida pa.ra o certême,
ensejêr o letardamento da execuÇão de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou flaudar na
execuçâo do contrato, comportar-se de modo inidôneo, dêclarar infornaçôês falsâs ou cometer
fraude fi.scal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido dê licitar e contratar com a
Uniâo, Estados, Distrito Federal ou Municlpios e, será descredenciado do Sistena de Cadastramento
Unificado dê Eornecedoles SICÀF do Governo Eêderâ1 e de sistênas sene.lhanteg nantidos por
Estados, Distrito Federal ou Municlpios, pelo prazo de âté 05 (cinco) anos, sem plejuízo das
multas previstâs neste Edital e das demaj.s cominaÇões legais,
10.2.Às .rêferidàs sanções descritas tarüén se apficam aos integrantes do cadastro dê rêsêrva
qlre, convocados, não honrarem o coFprotnisso assumido sem justificâtivâ ou com justiflcâtiva
recusada pela AdninistraÇáo.
10.3.À recusa injusta em deixar de cumprir as obrigàções assumidas e plecej.tos Legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévla defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. E6 e Bi,
da Lei 8.666193: a - adveltência; b - multa dê mola de 0,58 (ze!o vilgulô cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contlâto po! dia de atraso na entreçla, no inícj.o ou na êxecução do
objeto ora contratado; c - nufta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇâo
total ou palciaI do conttâto; d - s inultaneamente, qualguêr das pênaLidades cabíveis
fundêmentadas na lel 8.666193 e na Lei Lo,520/02.
10,4,Se o valor da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinzê) dias
após a comunicaÇão ao contratado, será âutomaticamente descontado da ptiÍnêita palcela do
pagamento a que o contlatado vier a fazêÍ jus, acrescido de juros noratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, guândo for o caso, cobrado judicialneote.
10.5.Após a aplicaÇão de quaj.squer das penalidades prevj.stag, realizar-se-á comunicaÇão escrj.tà
ao Contratado, e publicado na implensa oficial, êxcluldôs as penalidâdes de advertênci.a e multa
de mora quando fo! o caso, constando o fundêmentQ legaf dâ punição, infortnando ainda que o fato
será registlado e publicado no cadastlo corlespondente.

11. O.DÀ COíDENSTçiO rrrBlrcErRÀ
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste lnstnrmento, e desde que o
contratado não tenha concorrido de algulna forÍna para o atraso, sêrá adnitida a conpênsaÇão
financêirâ, devj.da dêsde a data linitê fixada para o pagahento até a datâ correspondente âo
efetivo pêgamento da palcela. Os encaÍgos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados con utilização da seguinte fórinula: EM = N r vP x I, onde: EM = encargos
nolatólios; N = núnero de dias entre a data prevista pàla o paganento e à do efetivo pâgahento;
vp = vafor da parcela a se! paga; e Í = índice de compensaÇão finânceila, assi-m âpur:âdo: r =
(Tx + 1OO) + 365, sendo Tx = percentual do IPCÀ-ÍBGE acumulado nos úItinos doze Íneses ou, na

sua falta, um novo Índice adotado pelo Governo Eederal gue o substitua. Na hiPótese do referido
lndicê estabefecido pala a cômpensação flnancêira venha a sêr extinto ou de gualguer formÀ não
possa mais ser utilizado, sêlá adotado, em substituição, o que vier a 9e! deteminado pefa
legislaçâo entâo em vigor '

12. O.DO IíCDEIO DE PROPOSIA
12.1.É palte intêgrante deste Têrmo de Referênciâ o modeLo de proposta correspondente,
o licitante utiliza-10 como rêfêrência - ,\nêxo 01'

13 .0. I}TSOEACóúg @ríPr,mGNEànls
1. OBJETO
' contrataÇáo de ünpresa EsPêcia ]izada no melcado pala presta! serviço de implantaÇáo, nigraÇão
aconpanhamento técnico e formação continuada ên uso Pedâgógico das Tecnologj.as Educacionais
para sistena de ensino cofaborat
devem permitÍr que os professores e por sua vez os alunoE colaborem em pfataformas
contemplando dispositivos que Pefill itan a incfusão dos alunos na vanguarda dê tecnologia

ivo 4.0 e suporte dLlrante a vigência do contrato' Ess

totalmente acesslvef e simplificada, plestação de serviços de soluÇão dê rede locâ
(WIÀN) , englobando folnecimento de equipamentos, instalaÇão de todo ecossistema que
sâla de ensino colabolativo 4.0 e seus resPêctivos treinamentos.
2. JUSTI EICÀTÍVÀ r

1

as salas
oD-1inê,
dê formà
sem fio

compõe a



'A Sectetaria dê EducaÇáo dê Mogeiro - PB estabeleceu como planejamento instituciona.L e
disruptivo, umâ polltica de apolo tecnológico às atividades pedagógicas. Parte degsa polltica
passa por:
' oferêcêr dispositivos do tipo Chromebook pata os afunos e professores com sistêma de gestâo,

acompanhamento e compartifhamento na Sa]-a 4.0;
' oferecer dispositivos de carregamento, kit multimÍdj.a, treinanento básico,
' Todà soluÇão dêve tlabalha! com autenticaÇão única e integrada da plataforma de nuvêm e seus
dispositivos;
' A plataforma deverá prover colaboraÇão completa e totalnente compatlvel entre os digpositivos
e a nuvem.
' Todos os eguipamentos deveráo ser novos e coÍnpâtÍveis com a rede do municÍpio.
3. DEEINIÇÓES TÉCNICAS DÀ SOLUÇÃO E SEGURÀNÇÀ:
' ColaboraÇão on-Iine
' soLuÇão de colaboraÇão on-fine voltada a educação com utj.lizaÇão ilimitada de recurgos (espaÇo
e número de contas) para Secretâriâ Municipal de EducaÇão de Mogeiro - PB, contemplando criaÇão
de contas de êjÍrâif para àIunos, professores, gestores e colaboradoÍes, corh tratativâs das
contas hoÍnônimas criadas para a Secretarla de EducaÇão de Mogeiro - PB, com plovisionanento de
contas e grupos, configuração de conpârt i thamento de recursos, criaÇão das salas de aulas
virtuais, alocação de alunos e professotes na progratnaÇão das classes e intêgrâção com a
p]âtaforma de e-nail com pacotê de ferramentas de gestá9 de dispositivos, apl.j.cativos e recursos,
palâ fâcilmênte usar o poder da têcnofogia na sua sala de âula conforme apresentado a seguir:
4. CONEXÃO:
' E-mail para toda a instituiÇão (Educação) i.limitado
' Agendas compaltj.Ihadas integràda
' Ferrahenta de colabotàÇão na sala de aulâ intêqrada
' vj.deoconferência e chanada de voz integrada
5. CRTAÇÃO:
' Documentos intêgrâda
' Planilhas intêgrâdas
' ApresentaÇões integradas
' EornuLá!ios integ!adas
' sites integÍâdos
6. ÀCESSO:
' Àfinazenamento ilinitado êm nuven.
' Eerrarnentas de gestão e controle
.suporte, pol telefonê, e-mail e on-fj.ne
' Recurso e-discovery pâra e-naiIs, bate-Papos e arquivos
' RetenÇáo e arquivamento para o e-nrai.I e confe!êncj.as
' Rêlâtórios de âudito!ia parê !astrear âs atividades dos usuários
' Dashboard dê contlole de seguranÇa e adrninistraÇão
' celenciêhento de dispositivos (Àndroid, los)
' PrevenÇão contra perda de dados para o ê-nail e armâzenamento
' S/MIME hospedado Pêra o e-mail
' controle de acesso de nlveI colporatj.vo com aPlicaÇão de chave de seguranÇa
?. ESPECTEICÀÇÔES TÉCNrCÀS MÍNIMAS DOS SERVrçOS E EoUTPAI'íENTOS

DISPOSITIVO EDUCÀCIONA! PORTÀTÍL TIPO CHROMEBOOK PÀRÂ OS AÍ,UNOS: 5OO UNidAdES

8. DESCRÍÇÁO GERÀL:
' Equipâmento poÍtáti], com base e monitor;
' A base deverá ser acoplada ao monitor,
.À base e o monito! neà poderão ser destacáveis. Não serão aceitas conexõês por tecnologia sem

fj.o, conêctoles ou vj.a UsB;
' À base deverá permitir o carregamênto do equipamento.
9. PI.ÀCÀ-T{ÃE E MICROPROCESSADOR:
' Frequência de operaÇão j.nteÍna nínrma de 1,10 GHz;
' CÀso possua, deverá possuir no mlnimo 2MB cache;
' Processador con, no nínimo, 2 núc]eos flsicos;
10. VÍDEO:
. Deve!á possuir no mÍnimo placa de vldeo integradâ com memória podendo ser compartilhada com a

Ínemória principal ou dedicada caso à Placa de vÍdeo off board;
11. MEMÓRIÀ:
. Deverá ser lnstafado no nínimo de 4 GB dê metnólia RÀM, DDR4I ou

{f.requência) 1600 MHz ou superioÍ;
12. PORTÀS E INTEREACES:
' Dêvêrá possuir umâ Salda ou cabo para conexão de vÍdeo no padÍão HDMÍ,

' No mínimo, 02 (duas) Portas usB 3.0;
' Deverá pogsui! o Lêitor de cartões;
13. DISCO RÍGIDO:
' Deverá possuir Ol (uma) unidade de Disco !Ígido de estâdo sólido com

superior

superior, velo dade

32 GB SSD ou et{Mc

14. TEI,A:I n"rà.a possuir a Teta tecnologia HD LED, colorida, tananho míniÍno de 11,6 polegadas, resoluÇão
de 1366 x 768 ou superioÜ
'À dobradiça deve permitir â abertura de no nÍniÍno I?0";
' Dêverá possuil o vídeo lntêgrado;
' Deverá possuir o contraste nínimo dê 300:1;
' webcam integrada ao gâbinetê;



15. cOMUNIcAÇÕEs I
' Deverá possuiÍ Àdaptôdor wireless integrado ou comunicaÇão wi!eIêss inteqlada, 2x2 BO2.L! aci' Devê!á possuir conexáo BIuêtooth 4.0;
16. MUTTIMÍDIÀ:
' Devê.rá possuir saÍda para fone de ouvido e entrada para miclofone (podendo ser combo);' Webcãn integrada com resoluÇão minima HD de 't21pi
17. D]SPOSITIVO PADRÁO:
' Deverá possui! o tecLado português (Brasil) com a tecla !CD;
' Resistente â delramamento de llquj.do e possuj.! dlenos para o líquido delranado;
' Dispositivo dê apontanento sensíve1 ao togue (touchpad) con suporte a funÇão multi-toques,
18. GABINETE:
' Com proteÇâo contra impactosi
' Resistente a quêdas;
19. PESO:
' Develá possuj-r o peso de no máximo 1,4 Kg;
20. ENERGIÀ:
' Deverá possuir a fonte bivolt (100V - 240V, 1À) ;' Possuir bateria recarregáveI com autononia mlnima de I horas êrn candiçõês nomais de uso, com

necanismo de segurânÇa, mesmo após a carga total dâ bateria não corra o risco de sobrecarga e
sob!eaquecj.mento;
21. SlSTEMA OPERÀCIONAI:
' ChroÍne 0S;
'O equipamento deve sê! câpaz de leceber as atualizaÇões do Chrome Os pelo prazo minimo dê 3
anosi
22. GERENCIAMENTO:
' LicenÇa de ferramenta êm nuvem capaz de real.izar atualizaÇões automáticas de softwares e
drivêrs di.retamente da ioternet, sem a necegsidade do conhecimento específico do usuário;
' Software ou sistema que permitâ a migraçáo da itnagem do equj.pêmento a partir de uma rede
corporativa ou con conexão à j.nternet;
' Ferrahêntâ capaz dê rêstàurar as configulaÇões oriqinais de fábrica do êquipamento (Sistena
Opêracional e Aplicativos) ;
' o console de gerencianento deverá ser wEB, pâra que assim seja posslvel reâlizar o gereDciamento
de qualguer ponto, Ter no nlnino as seguintes func ionâl idades :
' Devetá ser capaz de leâlizar monitolaÇâo dos equipamentos, coletando no mínimo as seguintês
infornaçôes: identificâção do eguipamento, cont!o1e de utilização (verificar ú1tima data de
conexão) e utilizaÇão dos aplicativos;
' Deverá ser capaz de cria! lista de usuários com permissão de utilizaÇáo no equipamento, além
de cria! listas de restriçáo a acesso a páginas na internet e vêrsões do sistêma operacional;
' Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma letnota a câmeEa, microfone, Bfuêtooth, unidade

USB e câixâ dê soÍn interna do equipamento sem interferência do usuário;
' Devêrá possuiÍ funcionalidade de âpagar todas as inforrnações locais do usuário, configurações
e estado após câda salda;
' Deverá ser capaz de emitir relató.io dê notifj.caÇão dê dispositivos inativos,
' Deverá possuir funcionalidade de rêstringi.r o uso do êguipamento a êpenas um aplicati.vo (modo
quiosque) e infornar por e-naiI e SMS os alertas de altelaÇâo de status do dispositivo, não
pe!mi.tindo a utilizaÇâo deste para qualquer outra ativi.dade.
' Deverá possuir funcionalidade de rest!ingi! o uso do equipanento a apenas o domÍnio educacionaf
Ímpfantôdo e todos equipamentos deven ser entregues já provisionados para o domlnio educacional.
' Deverá possuir mecanismo de seguranÇa capaz de bloguear todas as funÇões do eguipanento
lemotamente e emitir uma mênsagên com instruçóês dê devoluÇão do dispositivo desativado, caso
cont!ário este equiparnento ficará con uso restrito indêfinidamente.
23. GÀÀÃNTIA:
. o equipamento proposto deverá possuir garantiâ dê 36 mêses pârâ leposição dê pêças, mão de
obra e atendimento no locâ1, por meio das assistências credenciadas e autorizadas pelo fabricante
da mârca ofertêdâ. E 18 meses para bateria;
' Deverá ser disponibilizàdo um número tefefônico para suporte técnico sem custos para a
contratante (sêndo utiLj.zado 0800 ou qualquer número sini.la!) ou portal na internet para abertura
e acompanhamento de chamadoi. o prazo máximo para resoluÇão deverá ser de 05 (cinco) diâ9 úteis â contar dâ data de âbeÍtura
do chamado.
24. CERTr ErCÀÇÓES:
' CertificaÇões gue o modelo ofeltado deverá possuir: ÀNATEIJ;
' Devêrá sêr apresentado junto a proposta, certificado ou test report comprovando que o p
ofertado posgui Íêsistência a guedas de 7ocÍn e possua certificaÇão IP41;
' Todos os opcionais deverão se! homoLogados pelo fabricante do equipamento;
' À administraÇão solicita!á anostra do equipamênto soÍrente ao vencedor do cêltâme para
e homologâção,
25. PROVISIONAMENTO E PÀTRIMÔNÍO:

to

tes

. Os equipamentos devêm sêl entleguês provisionãdos para o domínio êducacionâI do Estado, por
êxêmplo : oêdu.XXXXXX.Xx.br;. À cargo do dêpaltanento de patrinônio, o plocesso de patrinônio pode ocorrer nas dependências
do Contratado.
26. D]SPOSITIVO EDUCÀCIONAI, PORTATÍI TIPO CHROT,IEBOOK PARÀ OS PROFESSORES: 132 UNidAdES
27. DESCRIÇÃO GERÀL:
' Equlpamênto portáti1, com base e monitor;
' À base deverá se! acopladâ ao monito!,



' À base e o monitor não poderão ser dêstacávei.s,
' Não 9erão acêitas conexões po! teênologià sem fio, conectoles ou via USB;' À base deverá permiti! o carreganento do equipamento
28. PTACA-MÁX E MICROPROCESSADOR:
' Erêguência dê opelaÇão interna mlnima de L,10 cHz,' Caso posaua, deverá possuj..r no minimo 2MB cachê;' Processador com, no nlnimo, 2 núc]eos flsicos;
29. VÍDEO:
' Deverá possuir no mínilho placa de vídeo integrada com nemória podendo ser compartilhada com a

menólia plincipa.I ou dêdicada caso a placa de vídeo off board;
30. MEMÓRIA:
' Deverá se! ingtalado no mínimo de 4 cB de nenória RÀM, DDR4r ou supêlior, velocidâde(frêguência) 1600 MHz ou superioE;
Portas e Intêrfaces:
' Deverá possuir una SaÍda ou cabo pala conexão de vldeo no padráo HDMI,
' No mínimo, 02 (duas) portas USB 3.0;. Deve!á possuir o LêiCoÍ de Cartões;
31. DISCO RÍGIDO:
' Deverá possuir 01 (una) unidade de Disco rlgido de estado sóIido com 32 Gb ssD ou eMMc ou
superior
32 . TEIÀI
' Deverá ser 2 em 1 com rotação da teta en 360o e possuir a Tela senslvêI ao Toque com tecnol.ogia

HD LED, colorida, tamanho mínimo de 11,6 polegadas, resotuÇão de 1366 x 768 ou superior;' Deve!á possuir o vídeo Intêqrado;
' Deverá possuir o contraste mínimo de 300:1;
' Webcân j.ntêgrada ao qabinete;
33. coMUNlCÀÇÔES:
' Deverá possuir Adaptador Wireless integrado ou conunicaÇão r,riteless integrada, 2x2 802,!1 ac;
' Deverá possuil coDexáo Bluetooth 4.0;
34. },íULTIMÍDIÀ:
' Deve!á possuir salda para fone de ouvÍdo e entrada para microfone (podendo ser combo);
' Webcam integrada com resoLução mlnimâ HD de 12Op;
35. DISPOSITIVO PÀDRÃO:
' Dêvêrá possuir o teclado português (Brasil) corn â tecla úÇD;
' Resistente â derramamento de Iiguido e possuir drenos parâ o líguj.do derramado;. Dispositivo de apontânênto senslvel ao toque (touchpad) con suporte a funÇão multi-toques;
36. GÀBINETE:
' Com proteÇão contra impactos;
'Rêsistentê a quedas;

' Develá possuir o peso de no náximo 1,4 Kg;
38. ENERGIA:
' Deverá possuir a fontê bivolt (100V - 240V, 1A) ;
' Possuir batêria Íêcâüêgávê1 com âutononia mÍnimê dê 8 horâs êm condiÇões normâis de uso, com

mecanismo de segulanÇa, mesmo após a carga total da bateria náo corra o lisco de sobrecarga e
sobreaquecimento;
39. SISTEMÀ OPERACIONÀI:
' Chrome OS;
. O equipaFento deve ser capaz de Íecebêr as atuafizaÇóes do Chloílê OS pêlo prazo nínimo de 3
anos;
40. GERENCIÀMENTO:
' LicenÇa de ferrarenta eul nuvem capaz dê lealizar atualizaçõês automáticas de softwarês e
drivers diretamente da internet, sen a necessidade do conhecimento especÍfico do usuário;
' software ou sistena gue permi.ta a migraÇáo da iÍnagen do equipamento a parti! de una lede
colporativa ou com conexáo à internet;
' !errameDta capaz de lestauraÍ às configuraÇôês originais de fábrica do êquipamento (sistema
Operacional ê Àplicativos) i
' o console de gerenciamento dêvêrá sêr l{EB, para que àssim seja posslvel reafizar o gerenciamento
de guâl.quêr ponto, Ter no mlnimo as seguintes funci-ona], idades:

Devêrá ser capâz de realiza! rnonitoraÇáo dos equipamentos, coletando no nlnímo as se intes
informaÇõês: identificação do eguipamento, controlê de utilização (verificar úItj.ma
conexão) e utj.Ij.zação dos aplicativos;

Deverá ser capàz de criâr listê dê usuálios com permissão de utilizaÇão no equipamento a ém
de criar Iistas de lestriÇão a acesso a páginas na internet e versões do sj.stena opelaci

ta de

I
d

s

. Dêverá se! capaz de ativar e dêsativar de forma lemota a cânera, microfone, Bluetooth, un
USB e caixa de som intelna do equipamento sem interferência do usuário;
. Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as informâÇóes locais do usuário,
ê estàdo após càda saidâ;
. Deverá ser capaz de emitir relatório de notificâÇão de dispositivos inôtivos;

configura

' Deverá possuir funcionalidade de restlingir o uso do eguipànento a apenas r.m êplicativo (modo
guiosque) e infornar por e-maiI e sMs os alertas de afteraÇâo de status do dispositivo, não
pernitindo a utilizaÇão deste para qualquêr outla atividade.
' Dêve!á possui! funcj.onalidade de !estringir o uso do eguiparnento ê apenàs o domÍnio educacional
iÍnptantado e todos equipânentos devem ser entregqês já provisj.onados pala o donlnio educacional.



' Dêverá possuir mecani.sno de seguranÇa capaz de bloquear todas as funÇõês do equipamento
remotâmente ê enj.ti! uma mênsagêm coÍn instruÇões de devolução do disposj.tivo desativado, casocontrálio este equipanento ficará com uso restrito inde finidàmente .
4].. GÀRÀNTIA:
'o êguipamento proposto fleverá possuir garantia de 36 Íneses parâ reposiÇáo de peÇas, $ão clê
obra ê atendimento no loca1, por mej.o das assistências credenciadas e autorizadas pá1o fabricante
da narca ofertada, E 18 meses para bateriâ;
' Deve!á ser disponibilizado um número tetefônico pala suporte técnico sem custos para â
contratante (sendo utilizado 0800 ôu qualquer número similar) ou portal na internet pâra abertulae acompanhanento de chanadoi
' O plazo máxj.mo para resoluçâo deverá ser de 05 (cj.nco) dias útêis a contar da data dê abertura
do chahado.
42. CERTr ErCÀÇÕES:
' CertificaÇões que o modelo ofertado deverá possuir: ANATEL;
' Deverá ser âpÍesentado junto a proposta, certificado ou test report comprovanclo que o produto
ofertado possui resistência a quedas de ?0 cn e possua certificação Ip41;
' Todos os opcionais deverâo ser honologados peto fabricante do equipahento;
'À adninistraÇão solicitará amostla do equipamento sonente ao vencedo! do celtame parê testes
ê homoLogação.
43. PROVISIONAMENTO E PATRIMÔNIO:
' Os equipamentos devem ser êntlegues plovisionaclos para o domlnio educàcionâf do Estado, por
exêmplo: Gedu. XXXXXX. )«. br;
' A cargo do departamento de patrimônio, o plocesso de patrimônio pode ocortêr nâs dependênciês
do Contratado.
44. PRO.]ETOR MULTIMIDIA PARÀ PROJEÇÃO DE I},!ÀGEM EM SA.LA DE AUIÀ: 12 UNidAdES
45. CÀRÀTERÍSTICÀS:
' Luminosidade Deverá possui! 3,600 Ànsi lúmens, no mlnj.mo,
' Contraste Deverá sêr no mlnimo 20.000:1.
' ResoIuçâo Dever sêr Nativa 800x600
' Duração da Lâmpada Dêverá possuir dulabj.lidâde de 5000 hs, no mínimo en uso no nodo normal e
até 15.000 Holas em modo econômico ou baixo bliIho
' Deve possui! Iâmpada corn potência de fonte de luz náxino 200W
' Deve possuir Eonte Ótica Selada. Deve possLri-r Tecnologia DLP
46. CONECTIVIDADE:
. Al,imentação Deve.rá ser bivolt autonático.
' Conêxóês, 02 X conexão HDMI, 0L X VcA, 01 X VIDEO COMPOSTO RCÀ, 01 x USBO Tipo Mini B,
' Conexõeg dê Áudj,o Deverá ter, no mÍnino: 01 X Mini Jack Entrada e 01 x Saida
4?. ACESSÓRIOS:
' DocumentaÇão Técnica (manual) deverá se. disponibilizado manual do usuário para utilizaÇão e

manuseio do eguj.panento, através de material j.mpresso ou mídia e1êtÍônica, no idioma Poltuquês
Brasi.Ie.i-!o.
' Controle Rêmoto Deverá possuir contlolê remoto;
' Cabo dê ForÇa Deverá êcolllpanhâ! êabo de energia no novo padrão NBR 14136 ou com o adaptador.
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' Cabo USB Deverá possui! I cabo USB corn 5 metros ou mais;
' cabo vcÀ Devêrá âêoÍnpênhar r]rn cabo vGA (15 pinos) ,

48. HÉTODO DE COMPROVÀÇÃO I
, Comprovar todos os itens com decfalação do proponente ou prospecto do fabricante,
' Possuir alto falante de 2n
' Possuj-r Sensor de AcumulâÇão Anti Poêira Rêsistente ao Àcúmulo de Pó: sênsores na roda de
coles, com ur leculso de acú.nulo de poeirâ, ajuda o projetor a prol.ongar o desenpenho ideal,
rejeitando a poeira que pode acumular nos sensores trâdicionâis, bloqueando o sina.L infravermelho
e causando oscilaçóes, cores anormais ou até desligamentos.
' Possuir Eonte óptica Selada para Evitar a filtrâÇão de sujeiras, ajudando a manter o custo de

manutenÇão quase zero,
49. SERVIÇO OE INSTNÀÇÁO, CONEIGURÀÇÃO, PARÀMETRIZAÇÃO E TESTES:
' À instalaÇão da soluÇão, abrângerá:
' À CONTRÀTÀDÀ dêverá instalaÍ, configurar, integra! e testar a solLrÇão compLeta dos Chromebooks,
cârrinhos de recarga, Plojetores Multinídia, caixas de son ambj.ente, !íebcam e complee do
equipamentos, câbos, canal.etas, softwares, materiais consu.níveÍs e todos os demais rec
necessários pâ.ra atênder as normas e êspecifj.caÇões da ABNT e denais normas aplicávei
instaLaÇão não poderá comprotneter as características arquitetônicas do prédio, causar polu
visuaf ou ocasionar intervenÇões flsicas que danifiquen suas estruturas. Tudo j.sto sempr
levando em conta a perfeita funcionalidade da soluÇão,
da Secretaria de EducaÇão,
50. INSTÀIÂÇÃO, CONPIGUBÀÇÃO E TESTE:

tanto na sedê, quanto nâs dêmâis Unida

' À Contratada devêrá instalar/fixar o Plojetor MuItimÍdia e a webcam, no teto, em frête a ]ousa
de acoldo com a recomendaÇão do fabricante, ê as caixâs de som üna êm cada lado da Lousa.
' Todas as instalaÇõês terâo àcoÍnpanhameoto de funcionários da Secletaria de educaÇâo, designados
pela Unidade Escolar, de forna â garanti! a perfeita definiÇão dos pontos indicados para
instalação,. Todos os selviÇos de custonizaÇâo, paramet rj. zaçã o, enquadtamento da imagem e foco deverão ser
realizados no nomento da instafâção para o perfeito funcionamento do
Projetor Multinldia, webcam e caixas de soÍn, devendo se! realizados todos os testes de
funcionamento e demonstraÇão dos reculsos básicos, com brevê êxplicaÇão dê suas funcionâIidades



e cuidados a serem tonados no uso do equipatnento, sempre na plesenÇa do funcionário designêdopara recebimento do objeto (diretores / coordenadores)
' Obrigatoriamente deverá se! enitido um Relatório de Entlega por projetor MuItimldia, webcam e
caj'xas de son, constando o none da escora, sara, núflero de série dos equipamentos e denaj.s
mateliais devidamênte instalados, data de entrê9a, data da instaração ê outras observaçôes
necessáriag visando a pregervação dos egui.pamentos e, se for o caso, indicândo possívêis desvios
na êstrutura do .Iocaf , de formê a pernitir a correÇão pelâ Secretaria MunicipaL de EducaÇáo.
Esse ReIatórj.o de Entrega, deverá conter ainda o nollle e código Funcional devidamente assinado
pel-o lesponsável designado pelo recebj.Ínento dos equipamentos (diletores / cooldênadores /
Pleposto indicado) ;
' Todas as Unidades da Rede Municipaf de Ensino fundâmental serâo contempladas, Será instalado
no mlnimo r]m (01) conjunto compfeto por unidade escolar.
51. PRÀZOS DE ENTREGÀ DOS EQUIPÀ}.íENTOS E SUA ÍNSTAIÂÇÃO:
' A CoNTRÀTÀDÀ receberá, por ocasiâo da assinatura do contrato, o CRoNoGRAUÀ DE INSTAIÂÇÕES,
constando none da escola, êndereço, lesponsável ê telefone para contato, sêndo gue o prazo
máximo para conclusão dos trâbalhos é de, no Ínáxino, 180 (cênto e oitenta dias);
' Àpós recebido o clonograrha de instalaÇões â empresa deverá iniciar os sêrviÇos, seguindo
rigo.rosâmente as datas e plâzos estipulados;
52. GÀRANTIA E SUPORTE:. Galantiâ dê 36 (trinta e seis) meses On-Site para o equipanento e 01 (um) ano pâra a lárnpada,
de acordo com fabricante dos equipamentos;
' À CoNTRÀTÀDÀ deverá efetua! tloca de Iâmpadas en até ?2 horas úteis e reposiÇão dê equipaÍnentos
na garantia, em até 120 horas úteis,
53. OUATI E'ICÀçÃO TÉCNICA:
' À Àdjudicatária deverá aplesentar Atêstado de capacÍdade técnica, fornecido (s) por pessoa
jurídicâ dê direito púb]ico ou privado, comprovândo ter o LICIrÀNTE fornecido eguipamentos
intelativos compativeis tecnicamente, que devem se! simil.ares ao OBJETO do edital, sendo CO-
RESPONSÁVEL pelas i.nformações contidas no documento, que deve ser em papel tlrbrado, com carimbo
de CNPJ oficial consignando âinda a assinatura do emitente, cargo ocupado, CpE, telefonê,
endereÇo e e-mai1 pàla confirÍnâÇão;
. À CONTRÀTÀDÀ dêverá ainda, por ocasiáo da apresentação dos documentos, anexar Termo de
Compromisso, en papef timbrado e cari[üo de CNPJ, atestando sua câpâcidade de iosta]ar, logo
âpós a assinatura do contrato, de pelo nenos 5 t (cinco por cento) da guântidade de equipamentos
objêto desta LicitaÇão.
54. DAS VIS]TAS TÉCNICAS:
' Os Prêtendentes deve!ão agendar todas as visitas técnj.cas previamênte âtlavés do telefone (83)
xxxx-xxxx, con acompanhante indicado pelo Departamento de Informática durante agendamento.
TESTÀDO DE VÍSITA TÉCNICÀ: (Documento 1) será lavrado pelo Departamênto de Planejamento de
Informática na EducaÇão e será entregue logo após a realizaÇão das visitas previstas aos locais
de instâfaÇão dos êguipamêntos em todas as Escolas da Prefeitula;
' Nas visitas serâo avaliadas a estrutura das Unidades da Secretaria de EducaÇão, sendo
lealizadas demonstrâções do produto em nosso ambiente, como CPOCí (Prova de Conceito), fazendo-
se o uso do manual oficial do equipamento;
. Cada fornecedor assinará 01 (rlln) documento de visita técnica em 03 (três) vias, sendo uma via
como comprovante da emprega pretêndênte, una via para ser colocadâ ( obr igatori amente ) no envêlopê
de habilitaÇáo ser êntregue âo DepârtaÍnênto de compras e contrêtaÇões no dia do pregão e outra
via para arguivo do próprio Dêpartamento de Informática e Teleconuni caçôês ,.O proponente deve!á apresentar no Certame o ÀTESTÀDO DE VISITÀ TÉCNICA (Documento I)
devidamente preenchido, como quesito primoÍdia1 para participaçáo.
55. DESPESÀS:
. Todas as despesas com o transporte dos êquipâmêntos à9 Unidadês Escolares, uso de ferranentâs
e apaaelhos, serviços de instalaçáo, customizaÇão, ajustes, parametrizaÇão, enquadrarnento da
inagem, denonstraÇão e orientaÇão necessárias parâ o perfeito funcionarnento e operação do
PROJETOR MULTII'IIDIÀ deverão ser previstas pelos proponentes /cont ratadas . Não serão aceitas novas
despesas a guâIquer tÍtulo, após a conclusão do certame.
56. REPRESENTAÇÃO:
' Os Partj.cipantes do Certame somente poderão representar 0I (un) fabricante;
' Dos equipanentos:
' Todos os equipamentos deverão ser Novos, sem uso, em linha de fablj.cação e deverão d

peÇas enquanto durar a GÀRÂNTIÀ dos mêsmos. En hipótese alguma serão aceitos egui
recuperados ou usâdos, tâírpouco com rnarcas de vlcio aparentê (!iscados, anassados) e
9er apresêntados nas Unidades en sua êíibalagem orj.ginal e em perfeitas condiÇões.
5?. GABINET DE CARREGAMENTO MULT]MÍDIA: 12 UNidAdES
58. ESPEC]EICAÇÔES MÍNÍMÀS :

' Deve possuir capacidade parê almazenatnento de trinta e seis (36) TabLets/Ch!o

de
os

de o

mebooks
posicionados em compartimentos/baias verticâis, com ácesso exclusivo pela porta frontal;
, Deverá pogsuj-r duás bandejas horizontâis intelnas constluidas em chapâ de aço câÍbono de no

mlniÍno 0,75 mm de espessura, com dezoito posiÇões verticais po! bandeja, divisórias verticaj.s
metá1icas removÍveis ê repos icionávê is, com protêção por nênta de borlêchà ou EvA ou matêrial
similar macio pala proteÇão dos equipamentos arnazenadosi
' Deve possuir um compartimento interno para armazeDamento de roteador wIFI, notebook e
acessórios i
' Constluldo em châpa de aço carbono, estlutura externa com espessura mínima de 0,75 mn. Não
serão aceltos modefos que utilizem naterials tais como madeira ê seus dêrivados, pfásticos ê/ou
sinifarês;



' Deve possuir compaEtirnentos intelnos exclusj.vos para orgênização e aÍmazenamento das fontes
de â.limêntâção dos tabl.êts/Chromebôoks armazenados nas baias verticàis;
' Deve possui! pelo menos uÍna porta frontal e uma porta trâsêirâ, com sistema de dobradiÇas
internas que impeçam a sua retilada e desmontagem pelo lado externo do gabinete, congtruídas
com chapa de aÇo calbono de espessurâ mlnima dê 0,75 mr0, com abêrturas /ori fícios paÍa melhorâl
a troca térÍnica internai
' Porta diantej.ra com fecho Cremonê ê porta trasêila com sistenra de fechamento com chave central..
Duas cópias de chave po! fechadura;
' Pâinéis faterais do gabinete construldos em peÇê inteiriÇa, êncaixados/fj.xados intêrnêmente
para evitar sua desmontagênr pê1o Iâdo extelnoi
. Àcabâmênto en pintura eletrostática, resistente a riscos e a corrosão nas coles branca;
' Dinênsões externas máximas (con rodlzios)r 650 rur x 1150 run x 600 nn (I x A x P);
' Dimensões mínimas dos compartimentos dos Tabfet s /chrorhebooks : 25 Íun x 250 mn x 340 run (L x A
x P);
' superfÍcie superior e bandejâs intêrnas com revestimento antidêrrapante parâ acomodaÇão e
proteção dos eguipamentos: t ablet s / chromebooks , notebook e acessórios;
59. MOBILI DADE:
' ouatro (4) rodízios elÍüollachados de no minilno quatro (4) pglegadas de diâmetro para perrnitir
a fácil movimentação do gabinete entre a[üj.entes, com trava em pe].o menos dois rodÍzios;
' Deve possuir no mlnimo uma aIÇa/puxador tubufaÍ fateral para facilitar o manuseio ê

dêslocamento do gabinete;
' Deve possui! dispositivo ântifurto integlado à base do gabinete para perÍnitir a passagem de
cabo de aço e ancoràgem do gabinete a um engate/gancho fixado na parede;
60. SISTEMÀ DE RECARGA:
. Deve possuir sistena de recargâ com nódu1o ê1etrônico com micloprocessado! e plogramação por
software para gerenciar a distrj.buiÇão de corrênte aos equipamentos com no nínimo dois (2)
estágios de afinentaçâo das fontês dos equipamentos armazenados. Recurso de reinlcio automático
em caso de queda de ênergiâ;
' Deve possui-r indicadores do tipo LED ou sinilar, um iôdicadoÍ para cada linhâ dê alimentaÇão
para perftitiÍ visuaLização e acompanhahento do procêsso de rêca!gá,
' o móduIo deve possuir instalação independentê das réguas de tonadas para facilitar sua remoÇão

em caso de manutençãoi
' As !éguas de tonâdas devem possuj.r instalaÇão independente do sistema de recârga pâra fâcilitar
sua nanutenÇão e/ou substituiÇão no locaI de uso do gabinete;
' Réguas de tonadâs internas, com trj.nta e seis (36) posiÇões, tipo 2P + T, en conformidade com
a nofina NBR14136, padrão 104;
' Tonadas internâs com êspaÇamento mÍnimo de 40mm parâ permj.tj.r a ]igação das fontes de
alimentaÇão dos tabfet s /Chromebooks ;
' Régua de toÍnada adicional, com no mÍnimo três posiÇões, tipo 2P+T padrão 104 em conformidade
con a nolma NBR14136, energizâdâ continuamente, para alimentâÇão de eguipânêntos tais como:
roteador wÍFI, notebook e acessólj.os;
. Sistena de proteção eIétrj.ca integlada ao módulo cêntra1, conposto de disjuntor rápido, minimo
de 10 A e IDR (intêrruptor diferencial residuâ1) com sensibilidade de 30mÀ contra surtos de
tensâo da rede e choque elétrico;
' Compartimento tlâsêiro com calhas e/ou dutos pâra passagem interna de todos os cabos e fiaÇão
êIétrica, de nodo que não figuem aparentes, garantindo segulanÇa e Proteção aos usuáÍios;
61. Sistema de lesfrianento:
' sistema de exaustáo composto por no mÍnino um vent i lado! /êxausto!, para retilâda do ar quênte
do j.nterior do gabinete;
' Deve possui! glefhag internas e aberturas nas portas e/ou corpo do eguipamento, pala facj.Litar
a troca de ar com o ambiente;
62. AIIMENTAÇÃO EI,ÉTRICA:
' AlimentaÇeo elétlica por único cabo de enelgia com no mlnimo 3m de comprimento e plugue tipo
2P+T padrào NRB14136, utifizândo lnna tonada comun nâ parede, padrão 104.
. ÀIi.nentaÇão: bivolt 110 v - 240 V com chaveamento automáticoi
' Porta câbo externo para acondicionamento do cêbo de alj.mentação;
63. GERAL:
. Deve pogsuir no nlnimo un (1) cônêctor dê lede tiPo RJ45 fêmea, com ca
j.nternarnente, parê ligaÇão de roteador wireless (wIEf)'
' Peso máximo (vazio) : 55Kg;
' Garantia:
' Doze lL2) tneses na modalidade on-sitê;
64. E}íBAI,ÀGEM:
' o equipamento deverá ser acondicionado, individual'nente, em caixa de
dêverá ser resistente ao tlansportê e acondicionamento do item;
' À fin de garantj.r o correto descalte e facilitar a tliagem dos lesÍduos

beàmento pré-ins a do

papelão reforÇado,

çnle serâo êncaninhad s
à reciclagen, dêverão as êmbalagens do equipâmento possuir idêntifj.caÇão do nívê] de reciclagem,
devêndo esta estâ! em conformidadê com as nornas e sirüologiês da AssociaÇão Brasileila de
Nornas Técnicas (ABNT ) i
65. OUAIIEICAÇÀO TÉCNICA:
. para fins de garantia de qualidade do acabamênto e resistência dos componentes do eguipamento
ofeltado, develá ser apresentado laudo técnico de relatóÍio de ensaio atrêvés de corPos-de_
prova, emj.tido ao fablicante, conprovando a resistência à corrosáo de névoa salina por nô mlnimo
1.OOO horas, em atendihento às sêguintes normas técnicâs da ÀBNT: NBR 8094:1983 / NBR 5841:2015
/ con grau de enferrujamento de E0.



'os corPos-de-plova utiLizêdos nos ensêios de colrosáo devem ser representativos das porções
dos conponentês metáticos mais sLrscêtiveis à corrosão, tâis como: regióes de dobra, furaÇão,
usinagem e so]da. O laudo deverá ser emj.tido por laboratórj.o acreditado pelo INMETRO,
66. KIT DE VÍDEO E SOM PARÀ MULTI}.,IÍDIÀ:
6?. CÂlrERÀ: 12 Unidades
' Full HD USB,
.Com rêsolução de 1920 x l-080 x, Fornato de VÍdêo H.264,
' Campo dê vj.sáo de 78 graus,
' Eoco autolnáti-co,
' Dois microfones omnid-ireciona i s,
' Cortina de plj.vacidadê integlada,
' Tamanho náximo 1.2,6 x 4,5 x 1,3 cm (LxPxÀ) ,
' Peso máximo de 1709,;
68. CAIXÀ DE SOM: 12 pales
' Com conexão bluetooth e USB,
' Tamanho máximo de 72 x 72 ,a 4cm (Lr(PxÃ) ,
' Microfone omnidilecional,
' Cobertura de 360 glaus,
' volume âjustável a 85 dBA â 0,5 metros,
' Peso máximo dê 2'159,;
69. HEÀDSET: 12 Uni.dâdês
' ÀLTO-PAIÀNTE: /O 2?mn
' SENSIBILIDÀDE: 103d8 S.P.l a 1 kHz
'IMPEDÂNCIÀ:320
' EREOUÊNCÍÀ: 20 Hz - 20 k[z
' TIPO DE PLUG: P2 3,5rnm (Duas Pontas)

}íICROEONE:
' TAMANHO: /O 5,0 x 6,0 mn
' SENSIBILIDÀDE: -58 dB +- 2 dB
'ÍMPEDÂNCIA: Baixa. EREOUÊNCIÀ: 30 Hz - L6 KHz
' DÍMENSÔES DO PRODUTO
' ÀITURÀ: 24,5cm
. IÀRGURÂ: 16cln
' COMPRIMENTO: 3,5cm
' PEso: 0,115 (g)
?0. FORMÂÇÃO TÉCNICÀ NA PLATAFORMÀ GOOGLE WORKSPACE EOR EDUCÀTION:
.A Sêcrêtaria Municipa.l de Educação de Mogeilo - PB, por meio da Diretoria de Tecnologia de
InformaÇão, golicita a contrataÇâo de emplesa especializada, no mercado, parâ prestar se.rviÇo
de implantaÇão da platêforma, criaÇâo das contas educacionais, das salas de aulas virtuais,
migrâÇão, ê capacitaÇão da eguipe técnica em âté 20 (vinte) Técnicos.
' A Ihpl.antação, ensalaunento e fomaÇão pala os Técnicos Objetivo: Criação das contas para todos
colaboradores, docentes e dj.scentes, tratamento de honÔni.mos, ensalamento nas Sà1as de Aula
virtuâis ê foÍnâção para âdninistraÇão do Google llorkspacê for Education.
. À EormaÇão Continuada tem como têma o uso pedagógico das tecnologiâs educaêionais, expforando
o Google ÚÍorkspace fo! Education (Àplicativos Educacionaj.s do Google), com cârçra ho!áriô total
de 22h, com formato e carga ho!ária de no mÍnino 3 ÍJebinars de 2h ao Vivo e 16h de atividades
via Google Sala de Àula.
' ouantidade: L tulna de até 20 Participantes. (Técnicos en ?I da Secretaria de EducaÇão) .
. Capacitaçâo Técni.ca na adnj,nistração do Google llorkspace for Education para equipe técnica da
secreta!j.a de Educação.
. Càpacitação se!á !eâlizada tatrüén po! meio da plataforma do Google SaIa de AuIa e Google Meet,
. Parâ adesão ao Google for Education, plataforma Google Workspace for Education, a Secretaria
Municj.pal de EducaÇáo de Mogeiro - PB deve requerer assinatura de acesso à plataforma para todas
as escolas públicas da rede nunicipaf, con o beôefício da gratuidade na assinatura, a
pergonalizaÇáo do donÍnio educâcional e noa âp1icâtivos do Googfe liorkspacê for Education ê
acêsso pêrmanente dos usuários, utna vêz que destina-se ao uso educacional

o Google disponibiliza diversas ferlamentas educacionais que possibilitam aos est tes
alternâtivas para estudos e realização de projetos escolares, con currículo flexíve] e int
das tecnologias digitàis.
' Diante do exposto, justifj.ca-se a necesgidade dà contrâtação de empresa especializa

gração

pa
plestaçáo de serviÇos concernentes ao dêsênvolvimênto do Curso especificado que promovêrá us
pedagógico das tecnologias êducacionais nâs escolas públicas municipais, contribuindo p ra
bom desenvolvimento de âtividâdes pedagóqicas com uso das tecnologias disponlveis nas esco

a

s
propiciando o cumprirnento das metas estabelecidas no PPÀ/10À, cuja açáo está contenpLada na
O!Çamentária no 3745 de 23 de Dezehbro de 2015, ocorrêrão por conta do Plograma de Tlabalho
Àtividades- PPÀ n' 12.366.1269.2143, Eontê n" 118 - FUNDEB, Recurso do Tesouro EstaduaL, Elemento
de Despesa 33.90.39 - serviços de Pessoa JurÍdica.
' Para melhor atendimento às expectativas solicitamos que a empreeâ apresente atestados de
capacj.dade técnica pertinente e compatÍve1 ?con o objeto dêsta licitaÇão, apresentar DeclaraÇâo
do Google vali.dando que é palceilo ofi.cial no BlasiI do Googfe For Education, aprêsentar
conprovante de competêncj.a técnica para utilizaÇão da plataforma Google Eo! Education corn pelo
rnênos 3.000 contas educacionais vincufadas a sua console e Apresentar, no minimo, 4 (guatro)
êducadores com celtiflcados em GoogIe Educator e, no mÍnimo, 1 (um) educado! com cêrtificado êm
coogle Trainer vi.ncufados ao seu Domlnio,
71. DÀS OUÀNTÍOÀDES:



' Capacitar turna de até 20 (vinte) técnicgs TI parâ o uso técnico ê pedagógico dâs tecnologias
educacionais disponi-bilj-zadas às escolas públicas municipais.
?2. DO CRONOGRÀI.ÍÀ DO EVENTO:
' Os 20 (vinte) técnicos seráo dj.vididos en uma turma, cada encontro deve se! acompanhado por,
no mlnimo, 2 Íronitores.
73. PRÀZO DE EXECUÇÁO:
' O prazo para a êxecuÇão dos selviÇos não pode ultrapassar o período dê 12 meses, podendo ser
prorrogado conforme Leí 8666/ 93;
74. CONFIGURÀÇÃO, GERENCIÀMENTO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO:
' À solução deve descrevêr detalhadamentê os equipamentos e serviços, a guantidade dos mesmos,
o prazo de entrega e nlveis de selviços para atêndimento local;
' A SoluÇão deve!á, a qualguêr solicitaÇão da Sêcletâ.ria da EducaÇão e/ou Unj-dades, possibititar
suportê ou oferece! à assistência técnica relativa aos serviÇos e à manutenÇáo dos equipamentos,
conforme as condiÇôes deste Termo;
' O gerenciarento e manutenÇão deverão ser executados de rnodo proativo, através de um NOC
(Nêtwork Opelation Center) visando â prevenÇão de prob_Iênas e a não intertupÇão do serviÇo,
conforrne âs condiçôes deste Termo;
' A SoLução deve perniti! que, quando soficitado, haja configuraÇão e/ou reconfigurâçáo, em
conjunto com os técnicos cla contlatante, dos parâmetros dos outlos equipamentos quê sêjam
necêssários para a interligação do Objeto deste Edital;
' DisponibiLizêr Cêntral de Atendj.mento das 8:00hs às 17i00hs, de 2. a 6..
' Garantir a soluÇão de defeitos em âté'12 (horas) úteis à partir da validação do charnado
técnico;
' Garantir a configuração e aplj.caÇão de política, atuafi.zaÇões e regrâs de seguranÇa nos Apsi, Pernitir a abêltura de chamado para altelaÇão da configuraÇão, da topologia e das regras de
segurança dos ÀPs;
' Garanti.r a reconfiguraÇão e alteraÇão de topologia em até'12 (horas) úteis a partir da abertura
do chamado técnj.co;
75. O AGENDAI.{ENTO OE VISITÀ TÉCNICA.
(FÀCULTATIVÀ) nas Unidades poderá'sêr realizada pelos telefones O XXXXXX / XXXXXXX, de sêqunda
â sexta-feira das 10:00hs às 16:00hs
'A vistoria deverá ser lealizada até'05 (cinco) dia útil ântes da data fixada pâra a sessão
pública, não sendo adnitidas, en hipótese alguma, alegaçõês posteriores de desconhecimento dos
serviÇos e de difj.culdades técnicas náo previstas.
' A êmpresa deverá envi.ar, juntamentê com as propostas de preÇo, o comprovante de vj.sto!ia
técnica, caso reafj.ze a visita.
76. TREINÀI',ÍENTO PÀRÀ ADMINISTRÃÇAO E OPERÀÇÃO DÀ SOLUÇÃO:
' Ào término das instalaÇões deve!á ser m.inistrêdo, êrn focal a ser defj.nido pela contratante,

um trêinamento para un grupo de técnj.cos indicados pêla Secrêtaria da Educação;
' O licitaDte deverá fornecer todo o naterial didático necessário para o tleinamento;
' Para efêito de precificaÇão devem ser considelados até 02 (dois) treinados;
'Ào final do treinamento, os funcionárj.os da Secletaria da Educação Creinados devem estar
habilitados a operar qualquer equipamento alocado, inclusive a realizar testes pala verificar o
funcionamênto dos itêns quê â solução é conposta, entrê outros.
77. IMPI,ÀNTAÇÃO DO PROJETO:
' Se!á necessária uma reunião de pfônejamento kickoff coír a Secretária de Educação ou guem for
indicada pela mêsma pala tratarem r.rm organograrÉ do projeto com prazos e adequaÇão das salas
pâra a entrêga,
78. CRONOGRÀMÀ MÀCRO I

' 60 dias para a entrega dos equipamentos
' 90 dias pala a entlega total;
' Priorj,dade de entlega será decidido com a Secretaria na reuniâo de kickoff.
?9. PRAZO DE ENTREGA, PAGAI.íENTO E TREINÀMENTO:
'À ernpresa vencedora leceberá en até 30 (trinta) dias da entrega dos equj.pamentos e com
leferência ao tleinamento o mestno será pago en até 30 (trinta) di.as após o cumplimento da Cargê
Horária no Total de 22h sendo No mínimo 3 Webinars de 2h ao Vivo e 16h de atj.vidades via coogle

Ia de Aula e ImpLantaÇão, ensalamento e formaÇão pala os Técnicos, CriaÇão das conta
dos colaboradoles, docentes e discentes, tratamento de homôniFos, eDsalamento nas Sa
Ia virtuais e fornaÇâo para administraÇáo do G Suite for Education.

to
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DÀS ESCOIÁS

n,,,;^ ,e" 1^ff*,^- À)rnÁ-

Item Unidades \
1 E. I,t, E. I. E. F. Antonio José de Àndrade
2 ti. M. E. 1. ti. t'. sênàdor Rur càrnerro
3 t:. M- E. 1. E. !',. .JOSe Benedlto dA 511Ve1rA
4 E. M. E. I. E. E, Valentim Erancisco dos Santo

E. M. E. I. E. E, otávio Erancj.sco Régis
6 E. M. E. I. E. E. Joâo Paulo II
'l E. M. E, I. E. E. llaria das Doles Chagas
8 E. M, E. 1. E. F. Primeiro de Outubro
9 E. M. E, r. E. E. rlac.i Rodrigues de Farias Melo

MARIA DE EAT]MÀ SILVEIRÀ
SEcRETÁRIÀ



ESITDO DA PÀRAÍBÀ
PRETEIIURA t.fi'NICIPÀ! DE IOG:EIRO
coír8gÃo PEnannNrE D! ,rrcrTàçio

ÀtrEao 01 Âo trnó D! RElrnà{crÀ - pRoposrÀ

PREGÃO ELETRÔNICO N" OOOO3/2021

PROPOSTÀ

REFE t$tt: PBEGÀO !I.EmÉN{ICO No OOOO3,/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO - PB.

OBJETO: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PAXÀ ÀOUISÍÇÃO DE CHORMEBooK, PARÀ cRÍAÇÀo DE sÀIÀ DE ÀuIÀ 4.0
COM SUPORTE AO ,GOOGLE I,JORKSPÀCE EOR EDUCÀTÍONI PÀRA AUX]LIAR A SECREÍARIA DE EDUcAÇÁo DESTE
MUNICIPIO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados SeDàores,

Nos termos da licitaÇão em eplgrafe, aprêsentamos proposta conforme abaixo;

VÀIOR GLOBÀL DA PROPOSTÀ R§

PRÀZO DE ENTREGA I

CONDIÇÓES DE PAGÀMENTO:
VAIIDADÉ DESTÀ PROPOSTA:

Dados bancários do proponente para fins de pagamento:
Banco:
Conta:

Local e Dâta,

NOME/CPP/ÀSSINATURÀ
Representante lega1 do proponente.

cóDreo D ISCRIüItqçÃO lqrcÀnootra UNIDÀDt ouÀNStDlDt 9BEçO UNTT PAE@ TOIÀI
UNO1 "Imp.Ian!ôçâo, ensaLâmento e foftÉção para

os Técnicos com a CliaÇão das contas parâ
todos colaboradores, docentês ê
diacentes, tratêmento de honônimos,
en§alanento nas SaLaa cle Àul,a virtuaia e
formaÇão para a&inistração do Goog]ê
forkspace for Education, com fornato e
Carga Horária de No nlnino 3 webinars de
2h ao Vivo e 16h de âtívidades via GoogLê
SaIa de ÀuIa, sendo Carga Ho!ália TotaL
de 22h, para I turna dê até 20
Participantes. (Técnicos êD TI da
Secretaria de EducâÇâo) . "

UND s002 Chronebook - Resistenle a quedas ê
derlamar[ento de ]Íquidos para Àlunos.

IIND r323 Resistente a guedas
de líquidos pará

Chronebook -
dêrlâmáeento

).24 Projeto! MuItinldiâ UND

5 RECARGÀ INTEIIGENTE (36GÀAÍNETE DE
Posições )

UND r2

UND 125 flebCam
UND 721 Headlonê

Caixa de som UND 72I
UNO L29 InstalaÇão com fornecimento de materiais

-

OSSERVÀÇÁO: a proposta dêvêrá sê! efâborada eln pêpêl tÍnbrado do PloPonente



ISIÂDO DÀ
PRIT'E ITORÀ TONICIPàI DE }D@IRO

CO,I8SÃA PTn},Â}IENEE DE LICITTçÃo

rlrElo rr - DRlcão rl.rrRôírco Nô oooo3/2021

MODELO DE DECIÀRÀÇÃO - não possui.r no quadro societárj-o servido! do ORC

REFZRDTTE: PRECÀO EIúEô&IICO No OOOO3/2021
PREI'E]TURÀ MUNICIPAI DE MOGEÍRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DEC!ÀRÀÇÃo de que não possui no quadro socletá.rio, selvidor púbIico da ativa do órgáo
reafizador do celtame ou dê qualquer êntidadê a e1ê vincufada.

O proponente acina quaLj.ficado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários,
qualquer servidor efetj.vo ou comissionado ou enplegado desta Plefeitura Municipal de Mogeiro,
como tanlcéÍn em nenhum outro órgáo ou entidade a e1a vinculada, exercendo funÇõeg técnicas,
gerenciais, come!ciais, adminlstrativas ou societárias.

Local e Data.

NOME/CPE,/ASSINATURA
Replesentante legal do proponente.

OBSERVÃÇÁO: a declaraÇão dêvê!á seE e1àborada eI[ pâpel ti!ü.âdo do proponente

EYZ



ESETDO DA
PREIIITSRÀ I,ONICIPÀIJ DE IDGIEIRO
ccrcssÀo PrRroNlNrr Dr LrcrrÀçio

à}rlao rrr - p"!cão ErüRóNrco No oooo3/2021

MINU?A DÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS

AfÀ DE nEGI§ITO Dl PRIçOS Uo : , . . . r/2021

Aos .. dias do mês de .. de ,.., na sede da Comissão Permanente de LicitaÇão da Plefeitura
Hunj.cipal de Mogej.ro, Estado da Paraíbê, localizada na Àv, presidente ,João pessoa - Centto -
Mogeiro - PB, nos tednos da Lei Eedela1 n" 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subs idia riame nte a
Lêi FederaL nô 8,666, de 21 de ,Junho de 1993; Lei Complementar n. L23, dê 14 de Deze[üro de
2006; Decreto Federal no 7.892t de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal n" 1O.024, de 20 de
sêteribro de 2019i e Legislação pêrtinente, consideladas as alteraÇóes posterj.orês das refelidas
normas; e, ainda, conforme a cfassificaÇâo da proposta aplesentada no PÍegão Eletrônico n"
OO003/2O21 que objetiva o regj.stro de preços para: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA pARÀ ÀOUTSIÇÃo DE
CTTORMEBOOK, PAIÀ CRIAÇÃO DE SAIA DE ÀUIÂ 4.0 COH SUPORTE Ào ' GooGLE I,JoRKSPÀCE FoR EDUCÀTIoN,
PÀRA ÀUXÍLIÀR À SeCRETÀRIA DE EDUcÀÇÁo DESTÉ MUNICIPIO; resolve registrar o preÇo nos seguintes
termos:

Ótqeo e/ou entidade integrante da prêsente Àta de Registro de PleÇo§: PREFEITURA MUNÍCIPAL DE
MOGEIRO - CNPJ n' 08.866.501/0001-67.

YENCEDOR:
CNPiT:
ItII' ta9EcrrrcÀclo }ORcÀ I,lgID ourlfr. P.t ltrt P. rorl!

TOIÀI

crágsur,e pnIlGtRA - Dt \ràtr.tDàDE Dog pREÇos:

A refelida Ata de Registro de PleÇos terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicaÇâo dê seu extrato na inprensa oficial.
A êxi9tência dê preÇos registrados nãa ob!iga a Plefeitura Municipal de Moqeiro firmar
contratâÇões oliundas do Sistêma de Registro de PreÇos ou nos quantitativos estinâdos,
facultando-se a realj.zação de -Iicitação específica para aquisiÇão pretendida, assegurada
preferênciô ao folnecedor regj.strado en igualdade de condições, sem gue caiba direito a leculso
ou indenização.

c,.ÍogrÍÀ sEG[nDA - Dr uurJrzÀção DÀ ÀrÀ DE REcrstao D! pBrÇos I

À cêda êfetivação da contratação do objeto registrado decorlente desta Àta, devidamente
formâfizada através do respectivo Pedj.do de Compra, seráo obsêrvadas as c1áusu1âs e condiçóes
constantes do Edj.tal de licitaÇão que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nô 00003/202L,
pârte integrante do presente instrunento de compromisgo. À presênte Àta dê Registro de PrêÇos,
durante sua vlgência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipaf de Mogeiro, quê taibém é
administlação e controle desta Ata, representada pela
resPectivo orÇamênto plograna.

o
sua

órgão gerenciador responsável pelà
estrutura organizacioDal definida no

cxÁDsur,À ÍERcErRÀ - Drs DrsPosrçõEs GERàrs:
Integran esta Àta, o Edital do Pregão E.Letrônico no
ploposta vencedora do referido certame:

te

Item(s):
valor: R$

Iten (s) :

VâIor: R$

eássurÀ eorRrÀ - Do EoRo:
Para dilimir as quegtóes decorrentes da utilizaÇáo dâ presente Ata, fica eleito o foro da Comarca
de ltabaiana.

00003/2027 e seus ànexos, eas

;r.





ESEIDO DÀ
PREr TÍORA T4'NICIPà! DE TOGEIRO

coMrssão Plrt §!N"! DE rJrcrrÀçÃo

àlrExo rv - raEcio !Í,Eltsô{rco No oooo3/2021

MINUTA DO CONTFÀTO

COIIBI:IE N': ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀ},I À PREFEITURA MUNICÍPAÍ, DE
MOGEIRO E , PAXÀ FORNECÍMENTO CONFOR}.{E DISCRIMINADO NESTE
INSTRI'MENTO NÀ POR}.íÀ ÀBÀIXO:

Pê10 presente j.nstrumênto de contrato, de um ladg Prêfeitula Municipal de Mogêiro - Àv.
Plesidente Joào Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ n6 08.866,501/0001-67, nestê ato
representada pelo Plefeito Antonio José Eerreira, Brasileiro, Casado, Emprêsario, rêsidênte e
domici.Liado na Sitio Pintado de Ciha, 138 - Area Rulal- - Mogeiro - PB, CPE n' 840.199,644-91,
Carteira de Ídentidade n' 3360118 SSPPÀ, doraeantê siÍnplesrnente CONTRÀTÀNÍE, e do outrg lado

., CNPJ no

t
a inpoitância calculada pêIâ úItima variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa collespoo n

nestê ato representêdo
por ..., resj.dentê e dolniciliado nâ ...,r
CPE no , carteila dê Identidade
as partes contratantês âgsinar o plesentê
seguintes:

Do ...., doravante simpfesmentê CONTRÀTÀDO, decidiraÍr
contrato, o qual se regerá pelas cIáusuLas e condiÇóes

crÁgsul.À PBIIGTRÀ - Dos EtD.N@IIos:
Este contlato decorle da Iicitação modalÍdade Pregão Elet!ônico nô 00003/2021, processada noa
termos da Lei Eederal n' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidialj.amente a Lej. EederaL no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei compLernentar no 123, de 14 de Dezerüro de 2006; Decleto
EederâI no 1.892, de 23 de Janeiro dê 2013, Decreto Eedêral n' 70.024, dê 20 de Seterüro de
2019; e Iegislação pêrtinente, consideradas as alte!âçõea postêriorês das referidas normâs.

cLíu$ÍÀ grGÍrNDr - DO OB.rEr<r:
o presente contlato tem por objeto: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESA PARÀ ÀOursrÇÁo DE cHoRMEBooKr PARÀ
CRIÀÇÂO DE SAIÀ DE AULÀ 4.0 COM SUPORTE AO 'GOOGLE ÍJORKSPACE EOR EDUCATION ' PA.RÀ AUX]LIAR À
SECRETARIA DE EDUCÀÇÃO DESTE MUNICIPIO.

O fornecinento deverá ser executado rigorosaÍnente de acoldo con as condições expressas neste
instlumento, proposta apresentada, especificaÇões técnicas co!respondentes, processo de
1i-citaÇão modalidade Pregão Eletrôniço n" 00003/2021 e instluÇões do Contlatante, docunentos
esses que ficam fazendq partes integrantes do presente Çontrato, independente de transcriÇão; e
sêrá reafizado na forna parcelada.

cÍ.iÚsurÀ ltRcrrRr - Do rrt DR E mEços:
O vâ.Ior total dêstê contrato, a bâse do preÇo pEoposto, é de R§

6,Árr$rrÀ OurRrà - Do Rr&ruarrlGNro:
os p!êços contrâtâdos são fixos e irrêajLrstáveis no prazo dê uln âno,
Dent!o do prazo dê vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os pÍeÇos poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇâo da variâÇão verificâda no ÍPCÀ-
IBGE acumulado, tomando-se po! base o nês de aplesêÂtaÇão da respêctivâ propo sta, exclusivamente
para as obrigaÇões iniciadaa e concluidas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primêiro, o interregno mÍnimo de um ano se.rá contado a par
efeitos financeiros do último reajuste.

I! dos

No caso de atlaso ou não dj.vulgaÇão do índice de reajustamento, o Contlatànte pàga!á ao Cont

táo logo seja divulgado o Índice defini.tivo, Fica o contratàdo obrigado a apresentar memóri
cálculo referente ao reajustanento dê prêÇos do valor lernânescente, sempre que este ocoller.
Nas afêriÇões finais, o lndice utilizado para reajuste será, obri gatori amênte, o dêfinitivo.
Caso o Índicê estabêLecido pala reajustamento venha a ser êxtj-nto ou de qualquer forma nâo possa
mais sêl utilizade, sê!á êdotado, em substituiÇão, o que vier à ser dêtelninado pela legislaÇão
então em vigor.
Na ausêncià de previsão IegaL quanto ao lndice substituto, as partes êIege!ào novo indi.ce
oficiaJ-, pala leajustamento do preÇo do vaLor letnanesceDte, por meio de termo aditivo.
o !êajuste poderá ser realizado por apostiLarmento.

cLÁEsur.À eurNEÀ - DÀ DorÀçIo:
Às despesas correráo por conta da seguintê dotaÇão, constânte do orçamento vigente:



Recutsos Próprios do MunicÍpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAÍ, 340/20220 02.O3O SEc. DE EDUCACÀo,
curTURÂ, ESP, T,AZER E TURrSI,ÍO 02030.12.L22.2006.2948 MÀNUTENÇÃO DÀ SEC. EDUCÀÇÃO, CULT, ESp,
rÀzER E TURISM 02030.12.361.1006.1004 TNFoRMÀTrzAÇÁo DÀs EscorÀs puBLrcAs 4.4.90.52.00.00 111
EQUIPAUENTOS E MATERIÀI PERMÀNENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE IERC. PESSOÀ WRIDICÀ
02030.12.361.1006.2928 NÀUT. DÀS ATIV. DO ENSTNO FUNDAMENTÀI 4.4.90.52.00.00 124 EOUTPAMENTOS E
MÀTERIAL PERMANENTE 02030.12.361.2006.1007 ÀOUIS. DE MOVEIS E EOUIP. PÀRÀ UNIDADE DE EDUCÀÇÃO
4.4.90.52.00.00 111 EourPAMENToS E IrrÃTERrÀr PERI'rÀNEN?E 02030.12.365.100?.1006 ÀeurS.DE MovEÍs E
EOUIP. SÀIÀS DE EDUC. INEÀNTII 02030.12.365.1007.2024 MÀNUTENCÀO DAS ATIVIDÀDES DÀ EDUCÀCÀO
IN EANTl L

cLÁgsT,I,À sE,r!À . Do PàGàtr'Gt{Io:
O pagâmento sêrá efêtuado na Tesouraria do Contratante,
manêira: Pala ocorler no prâzo de trinta dias, contâdos

mêdlantê processo rêgu]ar, da seguinte
do período de adinpl emento.

s.íusur.l súrIla - Do pRrro z ol, wcôrcrr:
O prazo náxiÍno de entrega do objeto ora contratado,
hipóteses prevj.stas no Àrt. 57, § 1", dê teí 8,666/93,
da emissáo do Pêdido de Comprê:
a - Entrega: 5 (cinco) dias.
À vigência do prêsente contrato será determinada: até
considerada da data de sua âssinatura.

que admite plolroqaÇáo nas condiÇôes e
está abaixo indicado e será considerado

o final do exelclcio financei.ro de 2021,

crÁgsut.À orrÀvl - DÀg otsRtcAÇõrg Do coNERArÂtrÍE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecirnento efetivamente lealizado, de àcordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os meios necessários parâ o fiel fornecinento cont!atâdo;
c - Notificar o Contratado sobre gualguer irreqularidade encontrada quanto à quafidade de produto
fornecÍdo, exelcendo a mais ampla e completa fiscalizaçâo, o que oão exine o Contratado de suàs
responsabilidades contratuaj.s e legais;
d - Deslgnar representantes con atribuiÇões de Gestor e Fiscal. deste contrato, nos termos da
norma vigente, especialmente para acompanhar ê fiscalizar a sua execuÇão, respectivamente,
permitida a contlataÇão de terceiros pa!a assj.stêncj.a e subsidio de informâÇões pêrtineôtes â
essas atlibuições.

crÁusur,l NollÀ - DÀs oBB,rcÀçõGs Do coNlrÀr,àDo r

a - Executar devidamente o folnecimento descrito na Cláusu1a correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parámetros de quâfidade estabelecidos para o ramo de atividadê relacionada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Rêsponsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislação flscal, civi1,
tributária e trabalhj.sta, bem como por todas as dêspêsâs ê coÍnproÍnissos âsgumidos, ê quafguêr
tÍtulo, pêrante seus folnecedores ou telceiros em ràzão da execuÇâo do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuçáo do contrato,
que o represente j.ntegralmente em todos os seus atos;
d - Peíniti! ê facilitar a fiscalizaÇâo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos soli-ci.tados,
e - Será responsáveI pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a tercelros, decorrentês
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contlato, não excfuindo ou Íeduzindo essa rêsponsabilidade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pefo órgâo interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontrata!, no toclo ou em parte, o objeto deste instnmento, sen
o conhecimento e a devida autorizaÇão explessa do Contrâtantê;
g - Mênter, durante a vigência do contrato, eÍn compatibifidade com as obrigações assumidas,
todâs as condiÇões de habilj.tação e quafificaÇão exigidas no respectivo processo licitatório,
apresentando ao contratante os doc!.rÍnentos necessários, senple que solicitado.

cI.íusulr DúCDA - D Ârltsrção ! RlscrsÍo:
Este contrato poderá ser altelado com a devida justificativa, unilatêralmente pela Contratante
ou pol acordo êntre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno
direj.to, coDforme o disposto nos Arts. '71 , 18 e 79, todos da Lei 8.666/93,
o Contratado fica obligado a aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acrésc
supressões que sê fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1"
8.666/93. Nenhum ac!éscimo ou supressão poderá exceder o Iimite êstabel.ecido, safvo as supre
resuftantes de acordo celebrado entre os contratantes.

(=ÁusUIÀ DúcEa PR!,GInÀ - DO NECTBII'GNEO:
Executado o presente contrato e obselvadas as condições de adimplemento das obrigações pactuada
os plocedj.nentos e prazos pêla receber o seu objêto pelo Contratante obedece!áo, conformê
caso, às disposições dos Àrts. '73 a 16, da Lei 8.666193.

ou
1

o

cr.íusu À DÉcDÀ sEcutoÀ - DÀs pEtrÀr,rDÀDEs:

À lecusa injusta em deixat de cumpri! as obrigaÇóês âssumidas e preceitos legais, sujeitará o
Contratado, garantida a prévià defesa, às seguintês penalidades previstas nos Àlts. 86 e 87, da
Lel 8.666/93: a - advertência; b - mufta de mora de 0,5t (zero vÍlgula cinco Por cento) âplicada
gobre o vâlor do contrato por dia de atraso nâ êntrega, no início ou nê execuÇão do objeto ora
conttâtadoi c - multa de 10t (dez por cênto) soble o valor contratado pela inexecuÇão total ou
parcial do contrato; d - s imuftanêâment e, qualquer das peoalidades cabíveis fundamentâdas na
Lei 8.666193 ê na Lei 10.52o/o2.



cÍ.ÁusEÀ Dúcnô, 'rrR@rnÀ - DÀ ccr@arsÀÇÀlo rnBncErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguna forma para o atrâso, será admitida a compensaÇão financeira,
devida desde a data Iimite fixÂda para o pagàmento até a data colrespondente ao efetivo pagamento
dâ pârceIa. os encargos noratórios devidos em razão do atlaso no pagamento serão caLculados com
utilizâÇãodaseguintefórmula:EM=NxvPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númêrode
dias entre a dêta prevista para o pagamento e a do efêtivo pâgaJÍênto; vP = valor da parcela a
se! paga; e I = Índice de compensaÇáo financeira. assiÍn âpulêdo: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percêntuâI do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, na suâ faftà, um novo Índice
adotado pelo Governo Fedelal que o substitua. Na hipótese do rêfêrido indicê estâbelecido para
a compensaÇáo financeira venhâ a se! extinto ou de qualguêr foÍna não possa nêis se! utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser detefininado pêIa lêgis1àÇão entâo em vj.gor,

cúrÚsut À DÉcDa QuRrÀ - Do roRo:
Pàla diriÍnir as questôes decolrentes deste contrato, as pattes efegem o Eoro da Conarca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o plesente contrãto em 02 íduâs) vias, o qual vai
assinâdo pelas partes e por du€rs testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÀTANTE

de de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRATADO




