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o Órgão Realizador do Certame acina qualificado, inscrito no CNP,I 08.866.501/0001-67, doravante
dênoEiardo aillplesú.nta ORc e que neste ato é talrüén o órgão Gerenciador responsáve]- pela
condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preÇos e gerencianento da Ata de
Registro de PreÇos dele decorrente, torna púbfico para conhecimento de quantos possam interessar
que fará realizar através do Pregoeiro Oficial-, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no
endereÇo acina, às 08:00 horas do dia 04 de ,Iunho de 202I, por neio do sj.te
https: / /wrrw. portaldecompraspublicas . con. br, licitação na modalidade pregão no oooo4/2021, Da
forma eletrônica, con critério de ju.lgamento menor preÇo por 1ote, e o fornecimento realizado
na forma parcelada; tudo de acordo com este instrumento e em obselvãncia a Lei FederaL no 10,520,
de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal no 8,666, de 21 de Junho de 1993; Iei
Complementar no 123, de 14 de Dezembro de 2006, Decreto Federal \" 1.892, de 23 de .raneiro de
2013; Decreto Eederal no 10.024, de 20 de Setembro de 20!9t e legislaÇão pertinente, consideradas
as alteraÇões posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a segui!
definidos, visando o Registro de preÇos palar CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA pARÀ AQUISIçÁO DE
cHoRI,ÍEBooK, pARÀ cRrÀÇÃo DE sÀrA DE ÀuLA 4.0 coM supoRTE Ao ,coocl,E woRKspÀcE EoR EDU 10N'
pÀRÀ ÀuxÍLrÀR A SECRETARTÀ DE EDUcAÇÃo DEsrE MuNrcrpro.

Data dc ab.rtura dà larllo pública: 04/06/202L. Horárlo:
Data para inÍcio da faae de lances: 04/06/2027. Horáriot
LocaI: https : / /www. poltaldecompraspubl icas. com. br

08:00
08: 30

horlrio d6 Bra!íIia,
horário de BrasÍlia.

1.0.DO OB,t!rc
1.1.constitul objeto da presente llcitaÇâo: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PARÀ AQUISIÇÁO DE CHORMEBooK,
PÀAÀ CRIAÇÃO DE SAIA DE AULA 4.0 COM SUPORTE ÀO 'GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCÀTIONI PARÀ AUXILIAR
A SECRETÀRIA DE EDUCAÇÂO DESTE MUNICIPTO.
1,2.4s especificaÇÕes do objeto ora Iicitado - quantitativo e condições -, encontram-se
devidamente detaLhadas no collespondente Termo de Referência - Anexo f deste instrumento, onde
consta, inclusive, a egtimativa consolidada de quantidades a serem eventuaLnente contratadas
pelo ORC.
1.3.O certame visa selecionar a proposta nais vantajosa objetivando formar Sistema de Registro
de PreÇos para contrataçÕes futuras, conforrne a norma vigente.
1.4.O Registlo de PreÇos será formalizado por intermédio dê Ata de Registro de PreÇos, nos
termos do Ànexo III e nas condiÇões previstas nestê instrumento.
1.5.Os preÇos registrados terão a validade de 12(doze) meses, a partir da data de publicaÇáo do
extrato da respectiva Ata de Registro de PreÇos na inprensa oficial, e a execuÇão do objeto ora
licitado será de acordo com as necessj,dades do ORC no referido perÍodo,
1,6.4 licitação será dividida en lotes, formados por un ou nais itens, conforme tabela constante
do Termo de Referência Anexo I, faculEando-se ao licitante a participaÇão em quantos lotes
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que compõem o 1ote.
1.7,O c!itério de juLgamento adotado será o nenor preço global do lote, obsêrvadas as exigências
contidas neste instrumento e seus anexos quanto às especificaÇÕes do objeto.
1.8.Ã contrataÇão acima descrita, que será plocessada Dos termos deste j.nstrumento convocatório,
espêcificaÇões técnicas e informaçóes conplementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: PeIa necessidadê da devida êfetivaÇão dê compra para supri! demanda êspecÍfica -
CONTRÀTAçAO DE EMPRESA PABÀ AOUISIÇÂO DE CHORMEBOOK, PARÀ CRÍÀÇÃO DE SÀIÀ DE ÀUIÀ 4.0 COM SUPORTE
AO ' GOOGLE WORKSPACE EOR EDUCÀTION' PÀX,A ÀUXILIAR À SECRETARIÀ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO -
considerada oportuna e imprescindlvel, bem como relevante medi-da de interesse público; e ainda,
pe.Ia necessidade de desenvolvimento de aÇões continuadas para a promoÇão de atividôdes
peltinentes, visando à maximizaÇão dos recursos êm relaÇão aos objetivos programados, observadas
as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de pLanejamento aprovadas,
1.9.Na referida contrataÇão será concedido tlatamento diferenciado e simplificado para ag
l'licroempresas e Empresas de Pequêno Porte, nos limit.es previstos da Lei 123/06, Todavi.a, serão

' 3.Í -



afastados os beneflcios estabelecidos noa Arts. 47 e 48, por estaren
s inultaneamente, as situações previ.stas nos incj-sos II e III, do Àrt. 49,
Legal.

presentes, isolada ou
todos do nesmo diploma

2,O
2.1
de

fixada
2.3.A
2,3.1.

.Dà D@U@{AçáO ÀO EDIIÀI E DO PEDIDO DE ES'CIÀRECIMENTO

.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitaçáo, se!ão
expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
.oualquer pessoa - cidadão ou Licitante - poderá impugnar os

prêstados nos horários normais

termos do Edital deste certame,
se manifestada por êscrito e dirigida ao Pregoeiro, até 02 (doÍs) dias úteis anteriores à data

para abertura da sessão púb1ica,
respectiva petição será apresentada da seguinte forma:

seguinte endereÇo: Àv. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos reaponsávej.s pela elaboração deste Edltal e dos seus
anexos, decidir sobre a impugnaÇâo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimênto da impugnação.
2.5.Àcolhida a inpugnaÇáo. será definida e publicada nova data para a realizaÇão do certame,
2.6.Os pedidos de esclalecimentos referentes a este processo licitatóri.o deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (t!ês) dias útej.s anterio.es à data designada para abercura da sessão
pública, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguj.nte forma:
2,6.1.No endereço: https: / /v,r!rv. portaldecompraspublicas , com. br; e
2.6.2.Pelo e-maiI: Iicj-tacaonogeiloGuol . com. br.
2.7.o Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisita! subsÍdios formais aos responsáveis
pela elaboraÇão deste Edital e dos seus anexos.
2,8.Às respostas aos pedldos de escLarecinentos serâo divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a adninist raÇão.
2,9.4s impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
2.10.A concessão de efeito suspensivo à inpugnação é Ínedida excepcional e deverá ser motivada
pelo Plegoeiro, nos autos do processo de licitaÇão.

3. O.DOS Er.EI,!ENTOS PÀRÀ r.rcrrÀçãO
3.1.Aos partj.cipantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para

os fins e efeitos:
.ANEXO I - TERMO DE REEERÊNCIA _ ESPECIFICÀÇÕES;
.ANExo II - MODELO DE DECIÂRAÇÃO - não possuir no
.ANEXO III - MINUTA DÀ ÀTA DE REGISTRO DE PREÇO;
.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.
obtenção do Editaf poderá ser feita da seguinte

.,lunto ao Pregoeiro: gratuitamente; e

. Pelos

quadro societário servidor do ORC;

,.r,,rw, mogei ro, pb. gov. brlIicitacoes; www,tce.pb.gov.br; https: / /www. porta ldecompra spubli. cas
!.

Protocolizando o originaL, nos horários de expediente acima indi.cados, exclusi.vaÍnente no

todos
3.1.1
3.7.2

3.2.L
3.2.2

3.1.4
forna i

es:
b

.. O.DO SUPORTE IJGAI.
4.1.Esta IicitaÇão reqer-se-á pela Lei Eederal n' l-0.520, de 1? de ,.Iulho de 2002 e
subs idiariamente a Lei Federa.I n'8.666, de 21 de .Iunho de 1993; Lêi complementar n" 123, de 14
de Dezembro de 2006; Decreto Eederal \" 1.892, de 23 de Janeiro de 2013i Decreto Federal no
!0,024, de 20 de Setenbro de 2019; e legislaÇão peltlnentê, consideradas as aLteraÇÕes
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo paltes j.ntegrantes deste Editaf, indêpendente
de transcriÇão.

s.O.DO PRÀZO E DOg RECI,RSOS ORçà!@NTÁBIOS
5.1,0 prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas caracteristiÇas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8,666/93, está abaixo
indicado e será considerado a partir da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 60 (noventa) dias.
5,2.0 fornecimento será executado de acordo com as especificações definidas no co!respondente
Terno de Referência - Anexo I. Na hipótese do leferido termo não estabelecer o 1ocal para a

entrega, observada a denanda e oportunidade, essa será feita na sede do oRc ou em uma das
unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacj.onal.
5.3.O prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do êxêrcicio
fi.nanceiro de 202!, considerado da data de sua assinatura'
5.4.4s despesas decorlentes do objeto deate certame, correrão por conta da seguinte dotaÇáo:
Recursos P!óprios do Municipio de Mogeilo: LEI MUNICIPAL 340/20220 02.030 SEC. DE EDUCACÀO,

CULTURÀ, ESP, LAZER E TURISMO 02030.I2.T22.2005.2948 MANUTENÇÃO DA SEC' EDUCAÇÃO, CULT, ESP,
LAZER E TURTsM 02030.12.361.1006.1004 IN EoRI..ÍÀr r zÀÇÁo DAs ESCOLÀS PUBLICAS 4.4.90.52.00.00 111
EQU]PÀMENTOS E MÀTERIÀL PERMANENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURrDÍCA
02030.12.361.1006.2928 NAUT. DAS ÀTIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 124 EOUIPÀMENTOS E

MÀTERIÀL PERMANENTB 02030.72.367.2006.100? ÀQUIS. DE MOVEIS E EQUÍP. PAFÀ UN]DADE DE EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00.00 111 EOUrPÀMENTOS E MÃTERTAL PERMANENTE 02030.12.365.1007.1006 AoUÍS.DE MOVEIS E

EQUrp. SAIÀS DE EDUC. INFÀNTrL 02030.12.365.100?.2024 MÀNUTENCAO DÀS ÀTTVTDADES DA EDUCACÀO

INEANTIL.
5.5,Ouando a validade da Ata de Registro de PreÇo ulerapassar o exelclcio financeiro atual, as
despesas decorrentes de eventuais contrataçôês futuras, correrâo por conta das respectivas
dotaÇões previstas no orçamento do exerclcio financeiro posteri'or-



6.0.DÀS CONDIÇõES DE PÀRITCTPÀçÁO
6'1'Poderão participar os interessados cujo ramo de atividade seja compatÍver com o objeto destaLicitação, e que estejam com credencianento regular junto ao ORC, conáiÇão para obter, medianteptocediÍnento regular definido pe-r: referido- órgaã, uma "senha de acesso', especrfica. oprocedimento necessário para a realizaçáo do referido credenciamento, taÍÍüém está disponÍvel noendereço : https : //wi.ri.r. portaldecompraspublicas. com. b!.6.2.o ricitantê deverá utirizar essa "senha" pala acesso ao sistema eretrônico, sendo que asimpl-es validade no prazo de vigência, não significa sua habj.ritação autonática êm qualque!Pregão, na forma eletrônica, que venha a partic.ipar; etapa a ser cumprida a cada celtame.6'3'À participaÇão neste certaÍre é aberta a quaisquer interessados, incrusive as Mlcroempresase Empresas de Pequeno porte, nos termos da LegislaÇão vi.gente,
6.4,Não poderão participar os interessados:
6.4.1.Que não atendam às condiÇões deste Edital e seus anexos;
6.4.2.Estrangeiros que não tenham representaÇáo legal no Brasil com poderes exprêssos para
receber citaÇâo e lesponder adninistrativa ou judicialrnente;
6.4'3.oue estejam sob falência, concu.lso de cledores, concordata ou em processo de dissoluÇão
ou L iquidação,
6'4.4.Ploibidos de participa! de licitaÇôes e celêbra! cont!atos admini strativos, na forma dalegislaÇão vigente;
6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitaÇâo; e
6.4.6,Que se enquadrem nas vedaÇões previstas no Àrt. 90, da Lej. 8.666/93,
6.5.É vedada a participaÇão de entidades empresariais que estejan reunidas em consórcio.
6.6.Cono condiÇáo para participação no Pregão, o licitante deverá proceder, preliminarmente, à
devida "quarificaÇão" mediante o preenchimento, no sistema etet!ônico, de todos os campos
necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.L'Que cumpre os requisitos estaberecidos no Àrt. 3', da Lei r23/o6t estando, portanto, apto
a usufluir do tratamento favorecido estabelecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo que:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para partj.cipação de mj.croempresas e emplesas de pequeno porte, o
nâo cunprimento dos requisi.tos do referido artigo impedirá a partici.paÇão do licitante nos
respectivos itens; e

peque
ter d

6,6.!

6.6 .2
6.6.3

.2,Nos itens em que a participaÇão não for exclusiva para rnj.croempresas e empresag de
no porte, o não cumprimento desses requisitos apenag produzirá o êfeito de o licitante nãoj.reito ao tratanento favorecido previsto na Lej- !23/06, mesmo que ME ou Epp.
,Que está ciente e concorda com as condiÇões contidas no Edital e seus anexos.
.Que cumpre os requisitos para a habilltaÇão definidos no EditaL e que a proposta

apresentada está em conformidade com as exigências editalÍcias.
6.6.4.oue inexlste fato j.mpeditivo para sua habilitaÇão no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrências posteriores.
6,6.s.Que não emprega nenor de 18 anos ern trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
nenor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos te
artigo ?", XXXIII, da ConstituiÇão Federaf.
6.6.6.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho degrada
forçado, observando o disposto nos Íncisos III e IV, do Art. 1. e no Inci.so III, do Art.
ConstituiÇão FederaL.

rega
do

u

6.6.7,Que os bens são produzidos por emplesas que comprovem cumprimento de reserva de ca
prevista em Iei para pessoa com deflciência ou para reabilitado da Prevtdência Social, conf
disposto no Art. 93, da Lei Federal n'8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendan às re
de acessibilidade previstas na LegislaÇão.
6.6.8.Que a proposta foi elaborada de forna independente, nos termos da InstruÇão Normativ
02t de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Infornação do Minist o

ra

n
ri

o
g

a
é

do Planejamento e Gestâo.
6.7.À declaraÇão falsa relativa ao cumprimento de qualquer condiÇão sujeitará o licitante às
sanÇôes aplicáveis previstas en Lel e neste Edital.
6.8.O Pregoeiro poderá plomover diligência, na forma do Art. 43, S3o, da Lei 8.666/93, destinada
a êscLarecer as infornaçóes declaradas, inclusive, se o lj,citante é, de fato ê de dileito,
considerado micloempresa ou empresa de pequeno polte.

7.0. DO CRIDENC I.ÀI.IENTO
7,L.O credenciamento é o nlve.l- básico de cadastro no ORC, que permite aos interessados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a participaçáo em qualquer
Pregão, na sua forma êIetrônica, promovido pelo órgão, e ocorrerá pela atlibuição de "senha"
pessoal. Todo o procedimento necessário pala realizar o credenciamento, também está disponlvel
no ende!eÇo: https: / /wwr{. portaldeconpraspublicas . com. br.
7.2.O credencianento junto ao oRC pa!a participaÇão deste Plegão, inplica a responsabilidade do
Iicitante ou de seu representante legal e a plesunÇão de sua capacidade técnica para lealizaÇão
das EransaÇões inerêntes ao certame.
7.3,O licitante responsabiliza-ge exclusiva e formalmente pelas transaÇões efetuadas em seu
nome, aggune corno firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atog
platicados, diletamente ou por seu representante, exclulda a responsabilidade do provedor do
slstema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decgrrentes de uso indevido da referida "senha'l
de acesso, ainda que por terceiros.

8.0.DÀ ÀPRErrENrÀÇÃO DÀ PROPOSTÀ E DOS DOCÍ,ICENTOS DE EÀBILITÀÇÃO
8.1,Os licitantes encaminha!ão, êxclusivâmênte por meio do sistema eletrônico utilizado,
concomitantemente coÍn os documentos de IIABILITAÇÃO exigi.dos neste EditaI, PROPOSTA com a



descriÇão do objeto ofertado e o preÇo, até a data e o horário estabelecidos para abertula da
sessão pública, quando, entáo, encerrar-se-á autonaticamente essa etapa de envio da referida
documentaÇão.
8.2.O envio da propost.a, acompanhada dos document.os de habilitaÇão exigidos neste EditaI,
ocorrerá por mei.o de "genha" de acesso ao sistema eletrôniÇo.
8.3.4s Microempresas e Enpresas de Pequeno Porte deverâo encaninha! a documentaÇáo de
habifitaÇão, ainda que haja aLguma restriÇão de regularidade fiscal e trabalhista, nos telmos
do Art. 43, § 1", da Lei 723/06.
8'4.Íncunbirá ao Iicitante acompanhar as operaçóes no sistêma eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsáve] pelo ônus decorrente da pelda de negócios, diantê da inobservância
de quaiaquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão,
8.5.Àté a abertura da sessáo pública, os licitantes poderão retÍrar ou substituir a proposta e
oa documentos de habj.litaÇão anteriormente inseridos no sistema.
8.6.Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificaÇão enLre as propostas
apresentadas, o que sonente ocoÜerá após a realizaçáo dos procedimentos de negociaÇáo e
julgamento da proposta.
8.7.Os documentos que compõem a proposta e a habilitaÇão do lici-tante melhor classificado somenre
se!ão di sponibi li zados para avaliaçáo do Plegoeiro e para acesso púbfico após o encerramento do
envio de lances.
8.8,o licitante será responsável por todas as transaÇões que forem efetuadas er seu nome no
sj.stema efetrônico, assumindo corno fi.rrnes e verdadeiras suas propostas e lances.
8.9.Todas as referência de tempo neste Edital, no aviso e dulante a sessão púbIlca obedecerão o
horário de Braslfia - DF.
8.10.O licitante poderá substituir aqueles docunentos de habilitaÇão, exigidos neste certame,
que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal,
apresentando, obrigatoriânente, em substj.tuição apenas aos documentos por ele abrangidos, a
respectiva "Declaração" de situaÇão do fornecedor, emitj-da pelo referido sistema, en plena
validade, assim considerada: a data de vencimento do cadastro e, principalmelrte, a validade do
documento registrado,

9. O.DO PREENCEIUENTO DÀ PROPOSTÀ
9.1.O Iicitante deverá enviar sua PROPOSTA mêdiante o preenchimento, no gistema elet!ônico, de

9.1.3.Marca: se for da própria empresa deverá ser informado "própria".

todos os campoa necesaários e obrigatórios para o exame de forna objetiva da sua real adequação
e exequibilidadê, tais como:
9.1.1.valor unitário do item: expresso em moeda corrente nâcionali
9 . 1 , 2 , ouan Lidade : conforme fixada no Termo de Refe!ência - Anexo I;

9.2.Todas as especificaÇôes do objeto contidas na proposta vinculam o contratado.
9.3.Será cotado un único preço pala cada item, con a utilizaÇão de duas casas declmais,
9.4.À quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.
9.5.À indicaÇão de "própria" em campo especifico, como por exemplo "marca", para o caso de bens
produzidos pela própria empresa, é condiÇâo para a não identificaÇão do licitante.
9,6.O envio eletrônico da proposta corresponde à declaração, por parte do licitante, que
plenamente os requisitos definidos para HabilitaÇão, bern como de que está ciente e conco!
todas as condições contidas neste Edital e seus anexos,
9,7.No valor proposto estará incfuso todos os custos operacionais, encargos previdenci
trabalhistâs, tributáli.os, conerciais e quaisquer outros quê incidam direta ou indiretame
forneclmento dos bens,
9,8.O preÇo ofertado, tanto na ploposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exc
responsabi Iidade do licitante, não the assistindo o direito de pleitear qualquer alteraÇã
alegaÇão de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

IE

9.9.Às propostas ficarâo disponíveis no sisterna eletrônlco e qualquar êI€Dânto qua lrcrr.
id.$tificar o licítrrt€ i.q)ortã dêsclassificâÇão dâ propoata correspondente, sem prejulzo das
sanÇões previstas nesse Edital.

IO.O.DÀ ÀBERII'RÀ DÀ SESEÃO, CIÂSSÍFICÀçÃO DÀS PROPOSTÀS E FORMT'IÀçÃO DE TÁNCES
10.1,4 abertura da presente licitaÇão dar-se-á em sessáo púbIica, por neio de sistema eletrônico,
na data, horálio e Local indicados neste Edital,
10.2.o pregoei.ro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade con os requisitos estabelecidos neste Edital, contenhôrn vlcios
insanáveis ou não apresentem as especificaÇÕes técnicas exigidas no Termo de Referência;
10.2,1.Tatubém será descLassificada a ploposta que idêntifique o licitantei
10.2.2,A de sclas s i ficaÇão será semprê fundamentada e registrada no sislema. com acompanhamento
em ternpo reaf por todos os participantes;
10.2,3,4 não desclassificaÇão da proposta não ihpede o seu julgamenEo definitivo em sentido
contrário, fevado a efeito na fase de aceitaÇão'
10.3,0 sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que sonente estas
participa!ão da fase de lances.
10.4.O sistena disponibillzará câmpo próprj.o para Eroca de mensagens entrê o Pregoeiro e os
Iicitantes,
1O.5.Iniciada a fase competitiva, os Iicitanteg pode!ão encaminhar Iances exclusivamente por
neio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no regi.stro:
10.5.1.O lance deverá ser ofertado pê1o valor do lote.
10.6.Os Iicitantês poderão oferecer lances sucêssivos, observados o horário fixado pêra abertura
da sessão e as reglas esEabelecidas neste EditaI'
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10.7.0 licitante somente pode!á ofelecer lance de valor inferior ao úItino por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
10.8,O j-ntervalo mÍnino de diferença de valores entle os lances, que incidirá tanto en lelação
aos lances internediários quanto em relaÇão ao lance que cobli! a melhor oferta não deverá ser
inferior a R§ 2,00 (dois reais).
10.9.Será adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto e fechado", em
que os licitantes apresentarão lances púb1j.cos e sucessivos, com lance final e fechado.
L0,L0.A etapa de lances da sessáo púb1ica terá duraÇâo inicial de quinze minutos. Encerrado esse
prazo, o si.stema encaminhará Àviso de fechanento iminênte dos Iances, após o que transcorrerá o
perlodo de tempo de até dez ninutos, aleatorianente determinado, findo o qual será
automaticanente encerlada a recepção de Iances.
10.1l..Encellado o plazo previsto no iten anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de vaJ.or mais baixo e os das ofertas com pleços até dez po! cento superiores
àqueIa possan ofertar uln lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo:
10.L1.1,Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste iten, poderão os
autores dos melhorea Iances subsequentes, na ordem de cl-assificaÇão, até o náxÍno de três,
oferecer um lance final e fechado ern até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encêrramento
deste prazo.
10.12.Àpós o térnino dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistena ordenará os Lances
segundo a ordem crescente de valores:
10.12.1.Na ausência de lance finaf e fechado classificado na Íorma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinlcio da etapa fechada, para que os dernais licitantes, até o máxino de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lancê final e fechado em até cinco minutos,
o qual se!á sigiloso até o encerramento deste prazo.
1-0.13.Poderá o Pregoej.ro, auxiliado pela Equipe de Apoio, justificadanente, admitir o reinlcÍo
da etapa fechada, caso nenhum ficitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
10.14,Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeÍro 1ugar.
10.15.Durante o transcurso da sessáo pública, os licitantes serão informâdos, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identifj.caçáo do licitante.
L0.16.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrêr da etapa competitiva do Pregão, o
sistena eletrônico poderá pernanecer aceasÍve1 aos Iicitantes para a recepÇão dos lances.
10.17,ouando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a
dez ninutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quat!o
horas da comunicaÇão do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sÍtio eletrônico utilizado
para divulgação.
10.18.O critério de julgamento adotado será o meno! preÇo, conforme definido neste Edj.tal e seua
ânexos.
10.19.Caso o Iicitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
10.20.Em relaÇâo a lotes não exclusivos para particj.paÇão de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificaçâo autonátj.ca do porte da
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e as de
pequeno porte participantes, procedendo à compa!aÇão com os valores da priÍneira colo
esta for empresa de maior porte, assin como das demais classificadas, para o fim de ap
o disposto nos Arts, 44 e 45, da Lei 123106,
10,21.Nessas condiÇôes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
encontrarem na faixa de até cinco por cento acj.ma da melhor proposta ou do melhor lance,
consideradas empatadas con a prirneira colocada.
10.22.4 nelho! cLassificada nos termos do item anEerior terá o direito de encaminha! uma ú

oferta para desempate, obrj.gatoriamente em valor infelior ao da plimeira colocada, no pra
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cinco minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicaçáo autonática para tanto.
10,23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno polte rnelhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes Íricloempresa e empresa
dê pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco po! cento, na ordem dê classificaÇão,
para o exerclcÍo do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior'
10,24.No caso de equivalêncj.a dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontren nos intervalos estabe.lecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro pode!á apresentar Í(elhor oferta'
10.25.Só pode!á haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, ou entre lances
fj.nais da fase fechada do modo dê disputa aberto e fechado.
10,26.Havendo eventual empaEe entre propostas ou lancês, o clj.tério de desempate será aquele
previsto no Alt. 3', S 2o, da f,ei 8.666,/93, assegulando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens:
10 ,2 6. l . Produzidos no PaÍs;
!0.26.2.PtoduzLdos por empresas brasileiras;
10.26.3,produzidos por empresas quê invistaÍn em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
PaÍs;
1O.26.4.produzidos por empresas que comproven cumprimento de reserva de cargos prevista en }ei
para pessoa com deficíência ou para reabilitado da Previdência social e que êtendam às regras
de acessibilidade previstas na legislaÇão.
10.2?.persisti-ndo o empate, a proposta vencedora se!á soltêada pelo sisteÍna eIêtrônico dentre
as propostas ou os lances eÍnpatados,
lO,2g.Encerrada a etapa de envio dê lances da sessão pública, o Pregoeilo deverá encaninhar,
pelo sistema eletrônico, contlaploposta ao ]icj.tante que tenha apresentado o Ínelhor preÇo, para



que seja obtida ne.Ihor proposta, vedada a negociaÇáo en condiÇÕes diferentes das previstas negteEditaI:
10.28.1'A negociação será realizada po! meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demaiglicitantes;
10.28.2.o Pregoeiro solicitará ao licitante nelhor cLassificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a sua ProPoata atuall,rad!, adequada ao últüno lance ofertado e após a negociaÇão realizada,
acoÍnpanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmaÇão
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
L0.29.Àpós o encerramento da etapa conpetitiva, os l-icitantes interessados poderão reduzir seus
prêÇos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, objetivando a formaÇão do
Cadrttag dê R€a€rva, para o caso de inpossibilidade de atendinento pelo prineiro colocado:
10.29.1.4 apresentaÇáo de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame en relaÇão ao licitante nelhor classificado;
10.29'2'Havendo um ou maig licj.tantes que aceitem cotar suas propostas en valor igual ao do.Iicitante vencedor, estes serão classificados segundo a orden da úttima proposta individual
aplesentada durante a fase competitiva,
10.29.3.8sta ordem de classificâção dos licitantes regj.strados deverá ser respeitada nas
contratações e solnente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a Ata dê
Registro de Preços ou tenha 9eu legistro cancelado nas hipótese9 plevistas na norma vigent.e.
10.30.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessáo, informando no sistema a nova data e
horário para a sua continuidade.
10.31.Àpós a negociação do preço, o Pregoeiro lniciará a fase de aceitaçáo e jutgamento da
proposta.

11. O.I» ÀCEIIÀBILIDÀDE DÀ PROPOT'IÀ VENCEDORÀ
11.1,Encerrada a etapa de negocj.ação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em prj.rneiro
lugar quanto à adequaÇão ao objeto e à compatibj.lidade do preÇo em re.IaÇáo ao máxirno estipulado
para contrataÇão neste certame.
11.2.Havendo proposta ou lance vencedor com valor final para o respectivo Iote relacionado no
Ànexo I - Termo de Referência - EspecificaÇões, na coluna código:
11,2.1.Superior ao estimado pelo ORC, o lote será desconslderado; ou
11,2.2.Com indlcios que conduzam a una presunÇáo relativa de inexequibili-dade, pelo critério
definido no Alt. 48, II, da Lei 8.666/93, en ta1 situação, não sendo possíve1 a imediata
confirnaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a aua exequibilidade,
sendo-Ihe facultado o prazo de ?2 (setenta e duas) horas para conplova! a viabilidade dos preÇos,
conforme pa!âÍnetlos do mesmo Art, 48, ff, sob pena de desconsideraÇão do lote.
LL.3 . Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam autonaticanente a proposta, quando for
o caso, apenas o lote corlegpondenEe.
11 . 4 . Qualquer interessado poderá requere! que se realizen diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indlcios que
fundanentam a suspeita,
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão púb1ica para a realizaÇão de diligências,
com vistas ao aaneamento das plopostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
aviso prévio no sistema com, no nÍnimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a o
será registrada em ata.
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O Pregoei.ro poderá convocar o Iicitante para enviar documento digital complemenE
do sistema, no prazo de 02 (duas) horas consecutlvos, sob pena de não aceitaÇão da pro
1.É facultado ao Plegoeiro prorrogar o prazo estabelecldo, a partir de solic

fundamentada feita tarnbém no sistena pelo lj.citante, antes de findo o prazo.
11,5.2.Dentre os documenLos passlveis de solicitaÇão pelo Pregoeiro, destacam os que cont
as ca!acterlsticas do produto ofertado, tais cono marca, modelo, fab!icante e plocedê
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encaminhados po! neio do sistema eletrônico, ou, quando indicado pelo Pregoeiro, por outro meio
eLetrônico, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo gistema eletrônico, sob pena de não aceitação
da proposta.
11.7,Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
Iance subsequente, e, assim sucessivanente, na orden de classificaÇão.
11.8.0 Pregoeiro pode!á encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance nais vantajoso, para que seja obtido Ínelhor preÇo, vedada a negociaÇão
em condj.ções diversas das previstas neste Edital:

. TarÍüém nas hipóteses em que o Pregoeilo não aceitar a proposta e passa! à subsequente,
negociar com o respectivo licitante para que seja obtido preÇo nelhor;

.A negociaÇão será lealizada por mêio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
Iicitantes.
l1.9.Nos fotes não exclusivos para a pa!ticipaÇão de nj.croempregas e empresas de pequeno porte,
senpre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos Arts. 44 e 45,
da Lei 123106, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 9islema a nova data e
ho!ário para a sua continuj.dade.
LL.ll.Encerrada a aná1ise quanto à aceitaÇão da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitaÇão
do licitanEe, obsêrvado o disposto neste Edital.

12. O.DÀ EÀBILITÀçÃO
12.1.RessaIvado o disposto no iten 8.10, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentaÇão rêlacionada nos itens a seguir, para fins de HÀBILITÀçÃO:
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L2.2. PEggoÀ urnÍotce:
72,2.L.Prova de inscriÇão no Cadastro Naci.onal de pessoa Jurldica _ cNpJ.
L2.2.2.PÍova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual ou ÍnunicipaL, relativo à sededo licitante, peltinente ao seu ramo de atividade e compatÍver corn o objetà contratual,72,2.3.Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em setratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇÕes, acompanhado de documentos
de efeiÇão de seus administradores. fnscriÇão do ato constiautivo, no cago de sociedades civis/
acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio. Decreto de autorizaÇáo, ern se tratando de empresaou sociedade estrangeira em funcionanento no PaÍs, e ato de registro ou autorizaçáo para
funcionaÍnento expedido pelo órgão competente, quando a atj-vidade assirn o exigir. negiitrocomerciaL, no caso de êrnpresa individual. Certificado da CondiÇão de MicroernpreeÀdedorIndividual, em se tratando de MEI. os referidos documentos deveráo esta! acompanhados de todag
as alteraçÕes ou da consolidaÇão respectiva.
12'2.4.8a1anÇo patrimonial e demonstraçÕes contábeis do último exercicio social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, con indicaÇão das páginas correspondenteg do Livro diário em que
o mesno se encontra, bem cono apresentaÇão dos competentes termos de abertula e encerramento,
assinados por profissional habilitado e devidaÍnente registrados na junta comercial competente,
vedada a sua subgtituição por balancetes ou balanÇos provisórios. Tratando-se de empresa
constituída há menos de um ano, ou aquela que ainda oão tenha realizado o fechamento do seuprineiro ano de existência no prazo lega.l-, poderá apresentar o BalaÇo de Abertura assinado po!
profissional habilitado e devidanente registrado na junta conercial conpetente. Não se aplica
ao microempreendedor individual.
12 .2 . 5. Regularidade para con a Fazenda Eederal - certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tlibutos Federais e à Dlvida Ativa da União.
12. 2 . 6. Certidóes negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do Iicitante, ou outro
equivalente, na forma da ]ei.
12 . 2.7 . Conprovação de regularidâde relativa ao Eundo de Garantia por Tempo de Serviço - EGTS,
apresentando o respectivo Cellificado de Rêgularidade fornecida pela Caixa Econômica EederaI.
72,2,8,Prova de inexistência de débj.tos inadimplidos perante a ,Iustiça do Trabalho, mediante a
apresentaÇão de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Tltulo VII-A da
ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 10 de maio de 1943.
12. 2. 9, DeclaraÇão atestando que o licitante não possui eÍn seu quadro societálio, servidor público
da ativa do ORC ou de qualquer entj.dade a elê vinculada, conforme modelo - Anexo II.
12 . 2. 10 , Celtidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
Iicitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevlsta para abertura das propostas.
12 ,2 . 11. consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da Uniáo, no
rnáximo 30 (trinta) dias da data prevj.sta para abertura das propostas, no endereÇo eletrônico:
www. tcu. gov. br.
L2.2.L2.ComptovaÇão de capacidade de desempenho ante!ior satisfâtório, de atividade igual ou
assemelhada ao objeto da licitaÇáo, feita através de atestado fornecido por pessoa jurÍdica de
direito público ou privado.

12.3.4 exisLência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista nào
o licitante quaLificado cono microempresa ou enpresa de pequeno porte seja declarado
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I.una vez que atenda a todas as demais exigências deste Edital:
12.3.1.4 declalação do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
habilitaçáo.
12.4.4 comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das nicroempresas e empresas de

de

porte somente será exigida para efej-to de assinatura do contrato, observando-se o seg
procedimento:
12.4.1.Às microempresas e empresas de pequeno polte, por ocasião da partiÇipaÇâo nesta Iicit
deverão aplesentar toda a documentação exigida para cornprovaÇão de regularj.dade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados nestê instrlrmento para efeito de habilitação, mesno
que esta apresente algrma restriÇão;
12,4.2.Havendo alguma restliÇão na comprovaçâo da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo terno inicial coEesponderá ao momento en que
o licitante for declalado vencedor, prorrogável por igual perÍodo, a critério do oRc, para a
regularizaÇáo da documentaÇâo, pagamento ou parcelarnento do débito, e emissão de eventuais
certidões negatlvas ou positivas com efeito de certidão negatÍva;
12.4,3,4 não regularização da documentaÇão, no prazo acima previsto, inplicará decadência do
direito à contrataÇão, sem prejulzo das sanÇões previstas no Art, 81, da Lei 8,666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes lemanescentes, na ordem de classificação, para assinatura
do contrato, ou revogar a Ij-citaçãoi
12.4.4.Se, na ordem de classificaÇão, seguir-se outra nicroempresa ou empresa de pequeno polte
com alguma restriÇão na documentaÇào fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularizaÇão.
12.5.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitaÇâo complementares, necêssários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a
encaminhá-los, em formato digital, via sistêma, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação:
12.5.1.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante
apresentaÇão dos documentos originais "não digitais", quando houver alguma dúvida em rê14Ção à
integridade do documento digital
12.6.Não serão aceitos documentos de habilitaÇão com indicaÇão de CNP,f/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos i



12.6.1.Se o licitante for a natriz, todos os documêntos deverão estar em nome da matriz, e se o
Iicitante for a fi1ia1, todos os documentos deveráo estar em nome da fifial, exceto aqueles que,
pela própria natureza, comprovadanente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.7,Será inabilitado o licitante que não complovar sua habilitaÇão, seja por não aplesentar
qualquer dos docunentos exigidos ou apresenta-Ios em desacordo com o estabel.ecido negte Edital.
12.8.No caso dê inabilitaÇão, haverá nova verificaÇâo, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos Àrts. 44 e 45, da Leí 723/06, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitaÇão da proposta subsêquente,
12.9.Os docunenEos necessários à habilitaÇão devêrão ser organizados na ordem dêscrita neste
instmmento, precedidos por lndi-ce correspondente, aplesentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório conpetente ou pelo Plegoelro ou memblo da Equipe de Apoio ou publicaÇão
em órgão da imprenaa ofj.cial. Estando perfeitamente 1egíveis, sem conter borrões, rasuras,
emendas ou entre.Linhas e dentro do prazo de validade, Por ser apenas una foflnali.dade que visa
facilitar os trabalhos, a ausência do referido índice não inabilitará o licitante:
12.9.1.Quando o documento for obtj.do via Internet sua legalidade será comprovada no endeleço
eletrônico nele indicadoi
L2.9.2.Podetá ser utilizada, a critério do Pregoeiro, a docunentação cadastral de fornecêdor,
constante dos arquivos do ORC, para comprovaÇâo da autenticidade de elementos apresentados pelo
licitante.
12,10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no sisteÍna a nova data e
horário para a sua continuidade.
L2.lL.Constatado o atendimento às exigências de habilitaÇão fixadas neste Edital, o Iicitante
será declarado vencedor.

13. O.DO ENCàMINEÀ!.IENTO DÀ PROPOSTÀ I'ENCEDORÀ
13.1.À proposta final do licitante declarado vencedor - plotro.ta aturlir.dâ - deverá se!
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitaÇâo do Pregoelro no sistena
eletrônico, e deverá:
13.1.1.Ser elaborada em consonância com as egpecificaÇões constantes deste BditaI e seug Ànexos,
redj.glda eÍr llngua portuquesa e impressa em uma via en papel timbrado do proponente. quando for
o caso, sem enendas, !asulas, entrelinhas ou ressalvas; suas folhas rubricadas e a úItima datada
e assinada pelo licitante ou seu representante legal, con indicação: do valor global da ploposta;
do prazo de entregai das condições de paganento; e da sua validade;
13.L.2.Conter a indicaÇão do banco, número da conta e agência do Licitante vencedor, para fins
de pagamento;
13.1,3.Estar adequada ao ú1timo lance ofertado e a negociaÇão realj.zada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirrnaçâo daqueles
exigidos neste EditaI e já apresentados,
13.2,Será cotado um único preço para cada iten, com a utilizaÇão de duas casas decimais, sendo
que, nesse último caso, a indicaçâo en contrário está sujeita a correÇão, observando-se aos
seguintes critérios:
13.
13.
ser

.Falta de digitos: serão acrescidos zeros;

.Excesso de dígitos: sendo o primeiro dÍgito excedente meno! que cinco, todo o
uprimido, caso contrário haverá o arredondarnento do dígito anterior para mais e o

so
is

itens excedentes suprimidos.
13.3,os preÇos deverão ger expreaaoa em moeda corrente nacional, o preÇ
algarismos e o valor globa1 da proposta ên algarisnos e po! extenso:
13.3,1.Exist.indo discrepância entre o preço unitário e totaI, resulta
preÇo unitário pela quantidade, o preÇo unitário prevalecerá;
13.3,2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por
valor expresao por extenso;

2,L
2,2
ás

ounitári.oeot en

do da multiplica

extenso, prevalec o

13.3,3.Eica estabelecido que havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo produto.
prevalecerá o de menor valori
13.3.4,O deságio eventualmente obEido no val.o! do lote será repassado integlalmente e de forma
Iinear a todos os seus itens, sendo que, se após esse rateio restar valor unitário, para qualquer
item do lote, superior ao estirnado pelo oRC, será atribuldo ao respectivo item o valor estimado,
procedendo-se novo rateio para que seja preservado o deságio obtido no lote.
13.4,4 proposta obedecerá aos ternos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificaÇóes a1i contidas ou que êstabeleça vincuLo à proposta de outro
licitante.
13,5.4 oferta deverá ser firÍne e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sen
conter alternativas de preço ou de qualquêr outra condlÇão quê induza o iulgâmento a rnais de um

resultado.
L3.6.No valo! proposto estará incLuso todos os custos operacionais, encargos pEevidenciários,
trabalhistas, tributários. comerciais e quaisquer outros que j.ncidan direta ou indiretamente no
fornecimento dos bêns.
13.7.4 proposta final deverá ser documêntada nos autos e será levada en consideração no decorre!
da execuçáo do contrato e aplicaÇão de eventual sanção ao Contratado:
13.?.1.Todas as especificaÇÕes do obieto contidas na proPosta vilculam o contratado.
13.8.Às propostas que contenham a descriÇão do objeto, o valo! e os documentos conpLementares
estaráo disponlveis na internet, aPós a homologação'
13.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessênta) dias, a contar da data
de aeu encaminhamento.
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l4.L.DecIarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaÇão fiscar e trabalhista da ricitantequarificada como micloempresa ou emplesa de pequenó porte, se for o caso, será concedido o prazode 30 (trinta) minutos, para que guarquer ricitante manifeste a intenÇão de recolre!, de formanotivada, isto é, indicando contra quais decisões pretende lecolrer'" po. qu"i" motivos, emcampo próprio do sisteÍna.
14.2.Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verj.ficar a tempestividade e a existênciade motivaÇão da intenÇão de rêcorrer, pâra decidir se admiEe ou não o i""r."o, fu;danêntadamênte:L4'2.1.Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursaL, naa apênas vêrificará ascondiÇÕes de aúnissibilidade do recurso;
74'2.2.A falta dê manifestaÇão motivada do licitante quanto à intenção de recoller impoltará adecadência desse dilei to;
14.2.3'uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de entào, o prazo de três diaspara apresentar as razões, pelo sistema eletrônlco, ficando os demais licj.tantes, desde 1ogo,intimados para, querendo, apresentaren contrarrazôes também pelo sistema efetrônieo, em outiostrês dias, que comeÇarão a contar do térnino do prazo do recorrente, sendo-Ihes assegurada vistôinediata dos e.Iernentos indispênsáveis à defesa de seus intelesses.
14.3.O acolhimento do rêcurso invalida tão Sonente Os atos insuscettvels de aproveitarnento.14'4.os autos do processo permanecerão com vista flanqueada aos interessjdos, no endereço
constante neste Edita 1.

15.0.DÀ REÀBERTORÀ DÀ SES!'ÃO ÚBLTCÀ
15.1.A sessão pública poderá ser reaberta:
15.1.1.Nas hipóteses de provinento de !eculso quê leve à anulaÇáo de atos anterioles à realizaÇão
da sessão púb1ica precedente ou em que seja anulada a própria sessão púbLica, situaÇão em que
aerão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
15'L.2.Quando houver erro na aceitaÇão do preÇo nelhor classi.ficado ou quando o licitante
declarado vencedor não assina! o contrato, não retj.rar o instrLrmento equivalente ou não comprovar
a regularizaÇáo fiscal e trabalhista, nos termos do Àrt. 43, 51", da Lei 123l06. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerranento da etapa de lances,
15.2.Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para aconpanhar a sessão reaberta:
15.2.1.À convocaÇão se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-nail, de acordo com a
fase do procedimento l icitatório i
75'2.2.A convocaÇão feita por e-mail dar-sê-á de acordo com os dados contidos no Cadastlo Digital
do ORC, sendo responsabilidade do ]ici.tante manter seus dados cadastrais atualizados,

16. O.DÀ ÀD,,ODrCÀçÀO E ECErOracAçÃO
16.1.o objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
caso não haja intêrposiÇão de recurso, ou pêIa autoridade superior do ORC,
dos lecursos apresentados.
16,2.Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados,
do ORC homologará o procedimento licitatório.

por ato do Pregoeiro,
após a regular decisão

a autolidade superio!

17.0.DÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE PREçOg
17.1.Honologada a licitaÇâo pela autoridade superior do ORC, será formalizada a corres
ata de registro de preços, documento vinculativo, obrigacional, onde consta!ão os preÇog
praticados pala os correspondêntes 1otes, os
caracterlsticas de compromisso dos nesmos, se

órgãos integrantes e respectivos fornecedo
convocados. virem celebrar o contrato ou do

equivalente, para execuÇão do objeto licitado, nas condlÇõês definidas neste instrunento
anexos e propostas aplesentadas.

\-/ 17.2.o respectivo licitante mais bem classificado será convocado para assinar a referida at

e nte
!em
com
t

o
prazo de 05 {cinco) dj-as consecutivos, considerados da data de recebimento da notificaçã
podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por iguaL periodo, quando solicitado pelo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado acej.to pela ÀdministraÇão, Colhidas as assinaturas, deverá
ser publicado o seu extrato na imprensa oficiaf:
17.2.1.Na assinatura da ata de registro de preÇos será exigj.da a comprovaÇáo das condiçôes de
habilitação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência
da referida ata;
1,'1 .2.2.Caso o Iicitante primeiro colocado, apóa convocaÇão, nâo compalecer, não conplovar as
condiÇões de habilitaçâo consignadas neste Edital ou se recusa! a assina! a ata, sen prejulzo
da aplicação das sanÇões previstas neste instrumênto ê das denais cominaÇões legais cabívej.s a
esse licitante, é facultado à AdministraÇão convoca! os licitantes renanescentes, regpeitada a
olden de classificaÇão e sucessivamente, para, após a comprovação dos requisitos para
habilitação, ana.Iisada a proposta e eventuais documentos complement.ares e, feita a negociação,
assinar a ata.
17.3.O fornecedor com preÇo registrado passará a ser denominado Detentor da Àta de Registlo de
PreÇos, após sua devida pub]icação.
L7,4.Será incluldo, na lespectiva ata na forma de anexo, o legistro dos licitantes que aceitarem
cotar os Iotes com preÇos iguais aos do licitante vencedo! na sequência da classificaÇão do
certame, objêtivando a formaÇão de cadastro de reserva, no caso de inpossibilidade de aEendimento
pelo primeiro colocado da ata, nas seguintes hipóteses:
17.4.1.o reqistro do fornecedor for cancelado em decorrência de:
17 . { . 1 . 1. Descumprir as condiÇões da ata dê registro de preÇos,
17.4.1.2.Não retirar a nota de enpenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo
ORC, sem justificativa aceitável;
17.4.1,3,Não aceitar reduzir o seu prêÇo registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou



17.4.1,4.Sofrer sanÇão prevista nos Incisos IIf ou IV, do Çaput, do Ârt. g?, da Lei g.666/93,
ou no Art. 7o, da Lei 10.520/02.
17.4'2.o cancelamento do registro de preÇos por fato superveniente, decolrente de caso fortuitoou forÇa maior, que prejudique o cumprimênto da ata, devidanente comprovados e lustiricaoos:1-1 .4.2,L.Pot razão de interesse público, ou
l'l .4,2.2.A pedido do fornecedor,
L7.5.Na ocorrência de cancelamento do registro de preÇgs pala determinado rote, poderá o oRcproceder à nova licitaçâo para efetivar a correspondente contratação, sem que caiba direito arecurso ou indeni. zaÇão.
L7 . 6. Serão registrados na ata:
17.6.1.os preços e os quantitativos do licitante mais bem classificado durante a rasecompetitiva; e
17.6.2.Na forma de anexo, os licitantes que acêitarem cotar os lotês com preÇos iguais aos dolicitante vencedor na sequência da classificação do certane. o referido anexo consiste nacorrespondente ata de realizaÇáo da sêssão púbfica desta IicitaÇão.
17.7.À ordem de classificação dos Iicitantes legistrados na ata deverá ser respeitada nas
cont!ataÇõe9.
17.8.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata, inclusive o acréscimo deque trata o §1", do Art. 65, da Lei 8.566193.
17.9.A existêncj-a de preÇos registrados não obriga a ÀdministraÇão a contlatar, facultando-se arealizaÇão de licitaÇáo especlfica para a aquisiÇão pretendida, assegurada preferência aofornecedor registrado em igualdade de condiÇões,
17.10'Decorrido o prazo de varidade da proposta aplesentada, sem que haja convocaÇão para a
assinatula da ata, os licitantes estarão Iiberados dos compromissos assunidos.
17.11.4 ata de registro de preÇos resultante deste certame terá a vigência de 12 (doze) meses,
considerada da data de publicação de seu ext!ato na imprensa oficj.aL
17,1,2.4s contratações que se enquadrarem nas situaÇôes elencadas no Art. 5?, da Lei 9.666,/93 e
suas alteraçÕes, poderáo ter sua duraÇão prorrogada, observado os prazos estabelecidos na
Iegislaçáo e as disposições deste instrumento e seus anexos, devendo ser dimensionada con vistas
à obtenção de preços e condiÇóes Ínais vantajosas para o ORC,

18.0,DO GERENCTÀMENTO DO SISIEI'IA
18.1.4 adninistração e os atos de controle da ata de registro de preÇos decorrente da presente
Iicj.taÇáo será do ORC, através do Departamento de Conpras, atuando como Gerenciador do sistema
de Registro de Preços.
L8.2.Cabêrá ao gerenciador a reafizaÇão periódica de pesquj-sa de mercado para comprovaÇão de
vatajosidade, acompanhando os preÇos praticados para os respectivos lotes registlados, nas
mesnas condiÇõês ofertadaa, pala fins de controle e, confome o caso, fixaÇão do valor máximo a
ser pago para a correspondente contrataçâo.

19.O.DOS USUÁRrOS DÀ ÀTÀ DE BEGISÍRO D! pREçOs
19.L.4 ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utj.lizada:
l-9.1.1.PêIo ORc, que também é o ólgão gerenciâdor responsável pela administraÇão e contloIe da
ata de regist!o de preÇos, representada pela sua estlutura organizacional definida no r
orÇamento programa.
19.1.2.Por órgãos ou entidêdes da administraÇão pública náo pa!ticipantes do present.e
atendidos os rêquisitos deste instrumento convocató!j.o, que fizerem adesão à ata de re
preÇos, mediante a anuência do órgão gerenciado!:
19.1.2.1.Os órgáos e entldades que não participaram do registlo de preÇos, quando
fazer uso da ata de registro de preÇos, deve!ão consultar o órgão gerenciador da
manifestaÇão sobre a possi.bilidade de adesão;

e ct ivo
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79.l.2.2.Caberâ ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preÇos, observadas as condiÇôês
nela estabelecidas, optar pela aceitaÇáo ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgâo
gerenciador e órgãos palticipantes;
19.1.2.3.Às aquisiÇões ou as contrataÇões adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos lotes do instrunento
convocatório e registlados na ata do legistro de preÇos para o órgão gerenciador e órgãos
participantes;
79.\,2,4.O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à netada
do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preÇos para o órgão gerenciador e
ólgãos participantes, indêpendentemênte do númelo de ólgâos não pallicipantes que aderirem;
19.1.2.5.Àpós a autorizaçáo do ólgão gerenciador, o ólgão não partlcj.pante deverá efetivar a
aquisiÇâo ou contrataÇão solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata
de registro de pleÇos;
19.1.2,6.Compete ao órgão não participante os atos lelatlvos à coblança do cumprirnento pelo
forDecedor das obrigaÇóes contratualnente assurnidas e a aplicaÇão, observada a ampla deÍesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descunplimento de cláusuLas contratuais,
em re]aÇáo às suag próprias contrataÇões, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
19.2.O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fa!á
através de solicitaçâo ao gerenciador do slstema de registro de preÇos, mediante processo
regular.

20.O.DÀ CON,RÀIÀÇÃO
20.1.4s obrigaÇões decollente9 da execução do objeto deste certame, constantes da ata de registro
de pleÇos, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condiÇões estabelecidas no
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presente instrunento e nas disposiÇões do Art, 62, daLeí 8.666/93, e a contraÇão será formalj.zada
por intermédio de:
20.1.1.Pedido de Compra quando o objeto não envolve! ob!igaçÕes futuras, inclusive assistência
e garant ia;
20.1.2.Pedido de Conpra e Contrato, quando presentes obrigaÇões futuras.
20,2.O prazo para retirada do Pedido de compra será de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos,
considerados da data da convocação:
20.2.1.O prazo de convocaÇão poderá ser prolrogado uma vez, por igual perlodo, quando solicitado
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocolra motivo justificado aceito pela
ÀdministraÇão;
20.2.2,Náo atendendo à convocaÇão para retirar o Pedido de Conpra, e ocorrendo esta dentro do
prazo de validade da ata de registro de preços, o fornecedor perde!á todos os direitos que
porventura tenha obtido cono vencedor da licitaÇão;
20,2.3.Quando da referida forÍnalizaÇão da contrataÇão será exigida a conprovaÇáo das condições
de habilitaÇão consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a
vigência da contlataÇão i
20,2,4,Caso o fornecedor registrado na ata, após convocaÇão, não coÍnparecer, náo conprovar as
condiÇÕes de habilitaÇão consignadas neste Edital ou se recusar a retirar o Pedido de Compra,
seÍn prejulzo da aplicaçâo das sanÇões prêvistas neste instrumento e das dernais cominaÇões Iêgais
cablveis a esse licitante, é facuLtado à Administração convocar os licitantes renanescentes,
respeitada a ordem de classificaÇão e sucessivamente, bem coÍno a hipótese da existência de
cadastro de reserva, para, após a comprovaÇão dos requisitos para habilitaÇâo, analisada a
propoata e eventuais documentos complementares e, feita a negociaÇão, assinar ou retirar o
instrunento necessário a formalizaÇão da contrataÇáo.
20.3.O quantitativo do objeto a ser executado se!á exclusivamente o fixado no collespondente
Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectj-va ata.
20,4.A supressão do lote registrado poderá ser total ou parcj.al, a critério do gerenciador do
sj.stema, considerando-se o disposto no Art. 15, §4ô, da 8,666/93.
20.5.0 contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certane, deverá ser assinado
no prazo de validade da respectiva ata de regi.stro de preços.
20.6.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
âlterado com a devida justificativa, uniLateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rêscindido, dê pleno direito, conforme o disposto
nos Àrts. 'l'7, '78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
20.7,o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou
supressÕes que se fizerem nas conpras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1o, da lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o Limite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celebrado entle os contratantes.

21. O. DO REÀ,JUSTÀI.IENTO
21.1. Preços registrados - revisão:
21.1.1.No caso de reconhecimento do desequilibrio econômico-financeilo do preÇo inicialmente
registrado o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do
preço, liberando o fornecedor do compromisso assumido sên aplicação de penalidades, ou determinar
a negociaÇão.
21.L.2.Quando o preço registrado torna!-se superior ao platicado no mercado po
superveniente, o gerenciador do siatema convocará os foroecedores para negociarem a red

t ivo
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preços aos valores praticados pelo mercador mantendo o mesno objeto cotado, gual
especificaÇões. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preÇos aos valores pra

\-/ pelo mercado serão libelados do cornprornisso assunido, sem apLicação de penalidade. A or
classificaÇão dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preÇos aos valores de nercado obse
a classificaçáo original.
21.1,3.Na ocorrência do preÇo de mercado torna-se supe!j.or aos preÇos legistradoa e o forneÇe
nâo puder cumprj.r o conpromisso, o órgão gerenciador poderá:
21.1.3.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicaÇão ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicaÇão da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentadosi e
21 . 1 , 3 , 2 . convoca r os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
21.7.4.O realinhamento deverá ser precedido de pesquisa de preÇos prévia no Ínercado, banco de
dados, Índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponiveis que assegurem o levantamento
adequado das condÍçÕes de mercado, envolvendo todos os elementos materiaia para fins de guardar
a justa rehunêração do objeto contratado e no e[üasàmento da decisão de dêfêrir ou rejeitar o
pedido.
21.1,5,Definido o valor máxino a se! pago pêIo ORC, o novo pleço para o respectivo lote deve!á
ser consignado através de apostilamento na Ata de Rêgistro de PreÇos, ao qual estará o fornecedor
vinculado.
21.1.6.Não havendo êxito nas negociaçôes, o ORC deverá ploceder à lewogaÇão da Ata de Registro
de PreÇos. adotando as nedidas cabÍveis para obEenÇâo da contrataÇão mais vantajosa.

2!.2.Preços contratados - reajuste:
2!.2.\,Os preÇos contratados sáo fixos e irreajustávei§ Do prazo de um ano-
21,2.2.Dentro do prazo de vigênci.a do contrâto e nediante solicitaÇão do Contratado, os pleços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variaÇão verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se po! base o mês de apresentaÇão da respectiva proposta,
excluslvanente para as obrigaÇões iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

o
e

r



21'2'3'Nos leajustes subsequentes ao prj-neilo, o interregno nlnimo de um ano se!á contado apartir dos efeitos financeiros do úItüno leajuste.
21'2'4'No caso de atraso ôu não divulgação d; índice de reajustamento, o contratante pagará aoContratado a j.nportância calculada pe.Ia últÍma variação -conhecida, liqriJ.nao a diferençacorrespondente táo logo seja divulgado o Índice definitivo. pica o cántràfado obrigado aaplesentar memória de cálcul'o referente ao reajustanento de pleÇos do valor remanescenEe, sempreque este ocorrer.
2L.2.5.Nas aferiÇões finais, o Índice uti.Iizado para reajuste será, obrigatoriamente, odefinitivo.
2I'2'6'caso o Índice estabelêcido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer formanão possa mais ser utilizado. será adotado, en substituiÇão, o que vier a ser deterninado peralegislação então en vigor.
21'-'.2'.7 'Na ausência de previsáo legar quanto ao Índice substituto, as partes elegeráo novo Índiceoficial, para reajustanento do preÇo do val0r remanescente, por meio de telmo ãaiti.ro,21.2.8.o reajuste poderá ser reaLizado por apostitamento.

22.0.DÀ Cq@ROr/ÀÇÀo DE EXECOçáO E RECEBTUETEO DO OBirEro
22.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigaçõespactuadas, os procedimentos e prazos parô receber o seu objeto pelo ORC obedecerão, conforme ocaso, às disposições dos Alts. j3 a'16, da Lei 8.666/93.
22,2.sereo designados pelo oRC representantes coÍn atribuiÇôes dê cestor e Eiscal do respectivocontrato, nos telmos da norma vj.gente, especialmente pâra acompaDhar e fi.scalizar a sua execuÇâo,
respectivamente, permitida a contrataÇão de terceiros para assistência e subsÍdio de infornações
Pertinêntes a essas atribuiÇões.

23.0.DÀS OBRIGÀçõES DO CONInÀTÀNTE E DO CONTRATN)O
23. l,ObrigaÇôes do Contratante:
23.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realj-zado, cle acordo con
as cl-áusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábej.s;
23 ' 1 . 2 . Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execuÇáo do objeto da
presente contrataçáo, nos terros do correspondente instlumento de ajuste;
23.1'3.Notificar o Contratado sobre qualque! irregularidade encontrada quanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais aÍnpla e completa fiscalizaÇão, o que nâo exime o Cont!atado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
23.1,4.Outras obrigaÇõeg estabelecidas e re-Iacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23. 2.ObrigaÇões do Contratado:
23.2.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕes concelnentes à legistação fiscal,
civiI, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e conpronissos assunidos, a
qualquer t1tu1o, perante seus fornecedores ou terceiros em !azão da execuÇão do objeto
contratado;
23.2,2.substituir, arcando coÍn as despesas decorrentes, os nateriais ou serviÇos que apresentarem
defeitos, alterações, inperfeiÇôes ou quaisquer irregu.laridades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, aj.nda que constatados somente após o recebinento ou paganento;
23.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização do Contratante;
23,2,4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instlumentos hábei9, ern compatibil-idade
com as obrigações assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e qualificaÇáo exigidas no
respectivo processo Iicitatório, conforme o cêso, apresentando ao Contratante os docrmentos
necessários, sempre que solicitado;
23.2.5.Emitir Nota FiscaI correspondente à sede ou fiIiaI da empresa que efetivamente par
do certame e consequenEenente apresentou a documentaÇão exigida na fase de hàbilitaÇáo;
23.2.5.Executar todas as obrigaçôes assumidas sempre con obselvância a melhor técnica v
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos Iegais, nornas e especificaÇões t
correspondentes;
23.2.7.Outrâs obrigaçÕês estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

ipou

2'l.0.DO PÀGàl@lltO
24.1.o pagamento será lealizado mediante processo regula! e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC. da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perÍodo de adinplemento.
24.2.O desembolgo máximo do pêrlodo, não será superior ao valor do respêctivo adimplemento, de
acordo coÍn o cronograna aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros,
24.3,Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigação
financeila que the for irnposta, em virtude de penalidade ou inadinplência, a qual poderá ser
compensada con o paganento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.
24.4.Nos casos de eventuais atlasos de pagamento nos termos dêste instlumento, e desde que o
Contratâdo não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, se!á admitida a conpensação
financeira, devida desde a data ]imite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos en razão do atraso no pagamenlo
serão calculados com utllizaÇão da sêguinte fórmula: EM = N t VP r T, ondê: EM = encargos
moratóriosi N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi
vP = valor da parcêIa a ser paga; e r : lndicê dê conpensação financeira, assim apurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX : percenLual do IPCA-IBGE acumulado nos úItimos doze mêses ou, na
sua falta, um novo Índice adotado pelo Governo EederaL que o substitua. Na hipótese do referido

te,
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índice estabelecido para a compensaÇâo financeira venha a sêr extinto ou de quaLquer forma não
possa nais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser detenrinado peLa
Iegislação então em vigor.

25.O.DA§ SÀrçõEg ÀDMINISTA,ÀIrVãII
25,1.Quem, convocado dentro do prazo dê validade da respectiva ata de registro de preÇos, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaÇão falsa exiglda para o certame,
ensêjar o rêtardamento da execuÇáo de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou frâudar nâ
execuÇão do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇôes falsas ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará inpedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Dj-strito Eederal ou Municlpios e, será descredenciado do sistema dê cadâstramento
Unificado de Fornecedores SÍCÀF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por
Estados, Distrito Eederal ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sen prejulzo das
rnultas previstas neste Edital e das demais cominaÇões legais.
25.2,Às leferidas 6anções descri.tas tambén se aplicam aos integranLes do cadastro de reselva
que, convocados, não honralen o compromj-sso assurnido sem justificativa ou com justificativa
recusada pela Àdninistraçâo.
25.3.4 recusa injusta em deixar de cumprir aa obrigaÇões assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87,
da Lei 8.566/93: a - advertência; b - nulta de nora de 0,5t {zero vlrgula cinco por cênto)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso Da entrega, no lnlcio ou ria execuÇão do
objeto ora contlatado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - simultanêamente, quàl.quer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na Lei. 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
25.4.Se o vafor da multa ou indenização devj-da nâo for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a conunj.caÇão ao Contratado, será automati.canenle descontado da plimeira palcela do
pagamento a que o contratado vier a fazer jus, acrescido de julos moratórios de 1t (um por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judlcialnente.
25.5.Após a aplicaÇáo de quaisquer das penalidades previstas, reallzar-se-á comunicaÇão escrita
ao Contratado, e pubficado na inprensa oficial, excluldas as penalidades de advertência e multa
de mora quando fo! o caso. constando o fundamento lêgal da puniÇão, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correapondente.

26.0.DÀS DrsPOSrçõES crB,Arg
26.1.Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sisterna eletrÔnico.
26.2.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supervêniente que impeÇa a realizaçáo do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o prlmeiro dia útil
subsequente, no nesmo horário anteriornenEe estabelecido, desde que não haja comunicaÇão em

contrário, pelo Pregoeiro,
26,3.Todas as referências de tempo no Édita]-, nos seus Anexos, no aviso e durante a sessão
púb1ica observarão o horário de Brasília - DF,
26,4.No julgamento das propostas e da habilitaÇáo, o Pregoei.ro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a gubstância das plopostas, dos documentos e sua validade jurldica, mediante despacho
fundarnentado, registlado em Àta e acessíveL a todos, atribuindo-Ihes validade e eficácia para
fins de habilitaçáo e classificaÇão.
26.5.4 hoúologaçâo do resultado desta IicitaÇão náo implicará direito à contrataçáo.
25.6.4s norrnas disciptinadoras da licitaÇão serão sempre interpretadas em favor da ampliaÇão da
disputa entre os interessados, degde que não compronetan o interesse do ORC. o princlplo da
isononia, a finalidade e â segurança da contrataÇão.
26.7.0s licitantes assumem todos os custos de pleparação e apresentaÇão de suas propostas e o
ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da conduçâ
resuLtado do processo l icitatórj.o.
26.8. Para todos os efeitos,
excluir-se-á o dia do inÍci.o
en dias de expediente no ORC.

na contagem dos plazos estabelecidos neste Edital e seus
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os

26.9.O desatendimento de exigências fornais não essenciais não inportará o afastamen
Iicitante, desde que seja possÍveI o aproveitamento do ato, observado§ os princípios da is
e do interesse público.
26.70.8n caso de divergência entre disposiÇões do Edital e de seus Anexos ou deÍnais peÇa

ou do
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compôen o processo, prevalecerá as do Edital.
26.11,Decairá do direj.to de inpugnar perante o oBC nos temos do presente instrumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a apresenlar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o vicialarn hipótese em que tal conunicado não Eerá efeito de reculgo.
26,!2.es dúvidas surgidas após a apresentaÇão das propostas e os casos omissos neste instnmento,
ficarâo única e exclusivamente sujeitos a interpretaÇão do Pregoeiro, sendo facu]tada ao mesmo

ou a autoridade superior do oRc, em qualquer fase da licitaÇão, a plomoÇão de diligência, na

forma do Art. 43, 53., da Lei 8.666/93, destinada a esclarecer ou a complenentar a instruÇão do
processo,
2S.l3.o gaitat e seus Ànexos também estão disponibil-izados na Íntegra no enderêço eletrÔnico:
https: / /wt,ül.r. portaldecompraspublicas. com, br; e poderão ser 1ido8, e quando fol o caso obtidos,
mediante processo legular e observados os procedinentos definidos pelo ORC, no endereÇo: Av.
presidente João pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nos horários norÍÍaj.s dê exPedientê: das
OB:OO as 12:OO horas; mesmo endereÇo e horálio nos quais os autos do processo administrativo
pernanecerão com vista franqueada aos inbere§sados.
ã6.1a.p..u dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outlo,
o foro competente é o da Comarca de Itabaiana, Estado da Palaíba.



Mogeiro - PB, 20 Maio de 2021-.
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ESIÀDO DA
PREF'EITURÀ I.IUNICIPÀ! DE !.IOGEIRO

coMrssÃo PER!{AI{ENTE DE LrCrTÂÇÃO

ÀlfBxo I

TERMO DE

PREGÃO EÍ.ErRôDrrCO Nc OOOOa/2021

REFERÉNCÍA _ ESPECIFICAÇÔES

1.0. DO OB.lErO
L.L.constitui objeto desta licitaÇão: coNTRÀTÀÇÃo DE EMPRESA PÀRÀ AQUISIÇÃO DE CHORMEBOOK, PÀRÀ
CRIÀÇÃO DE SAI-4, DE ÀUIÁ 4.0 COM SUPORTE AO 'GOOGLE I{ORKSPÀCE FOR EDUCÀTION' PANÀ AUXILIAR A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

2.0.DÀ irusTrErcÀTrlrã

2.1.A contlataÇáo acina descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificações técnicas e informaÇões complementares que o êcompanham, quando for o cago,
justj.fica-se: Pela necessidade da devida efetivaÇão de compra para suprir demanda específica -
CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ AQUISIÇÃO DE CHORMEBOOK, PARA CRIÀÇÁO DE SÀLÀ DE ÀUIÀ 4.0 COM SUPORTE
AO 'GOOGLE WORKSPACE EDR EDUCATION' PARÀ ÀUXILIAR A SECRETÀRIÀ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO -
considerada oportuna e imprescindÍveI, bem cono lelevante medida de interesse púb]ico; e ainda,
pêIa necessidade de desênvolvimento de aÇôes continuadas para a pxomoÇão de atividades
pertinentes. visando à max.irnizaÇâo dos recursos em relaÇão aos objetivos programados, observadas
as diletrizês e metas definidas nas ferlamentas de planejamênto aprovadas. Destacamos que os
serviÇos e peças para a j.nstalaÇâo flsica do kit Ínultimldia (PRoJEToR MULTIMÍDIA, WEBCAN, CAIXÀS
DE SOM ACÚSTICA AMPLIEICADA) são partes integraDbes do objeto que ten como exclusividade dar
atendimento a instalação, onde A CONTRATADA vencedora do lote 3 deverá instalar cada PROJETOR

MULTIMÍDIÀ, WEBCAN, CÀIXAS DE SOM ACÚSTICA AMPLIEICADA AtENdENdO OS SET\,içOS dE NãO dE ObrA E

PeÇa§ necessária:

2.2.4s características e especificaÇões do objeto ora licitado sáo:

I,OTE O1 ÍMPLÀNTÀÇÁO

cóDrco DISCRIMINÀçÀO I'NIDÀDI Qt À)TTIDTDE

L "ImplantaÇâo, ensalanento e formaÇão para os Técnicos com a criação das
contas para todos col.âborádores, doce[Ces ê discentes, t.ralanenEo de
homônimos, ensâlâmento nas sâlas de Àu1a virtuais e formação para
ad[inistraÇâo clo Googfe Workspace for Education, com fornato e Calga Horária
de No mlnimo 3 flebinars de 2h ao vivo e 16h de atividades via Google sala de
Àu1a, sendo Carga Horárj.â Total de 22h, pa!â l turma de até 20 Participantês,
(Técnicos en TI da secrêtaria de EducaÇâo) . "

UND 1

I,OTE 03 - PAÀÀ EXEC ô
cÓDIGo DrscBrcltÀçIô I,NIDÀDE OUÀIITIDÀDI
1 Projetor MultinÍdia - 3.600 ÀNsI Lunens de alto brilho; 20000:1

contrastei duas portas HDML imagen até 300"; bivolt.
de alto UND t2

2 cabinetê de Recalgâ htefigente (36 Posiçôes) I'ND t2
3 Ínstâlação com fornecimento de materiais. T'ND t2

3. O.DÀS OBRÍGÀÇõE9 DO CO}TEÀTÀNTE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente reaLizado, de acordo com as
cláusulas do rêspectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.
3. 2. proporcionar ao contratado todos os meios necessários pala a fieL execuÇão do objeto da
presente contrataÇão, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.NotificaE o Contratado sob!e qualque! irregularidade encontrada quarto à qualidadê dos
produtos ou serviÇos, exêrcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que náo exime o Contratado
de auas rêsponsabilidades pactuadas e precêitos legais.
3.4,outras obrigaÇões estabêlecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo rv.

2 - LOTE 02 - EOOIPÀUENTOS
I'ITIDÀDE 0rcôDr@ DT8CRI}ÍIIqÇÍO

UND1 chlonebook - Resistente a quedas e a derramamento de lÍquidos para Àlunos
UND t3 2

I2 Chromebook
P!ofessorês

Resistente a quedas e a derramamento de llquidos para

\i2UND3 WEBCAM

UND 24 Headfone
\2UNO5 caixa de sorn

II&E



a.o.DÀs oBRrcÀÇõrs oo conrneuoo
4 . 1 . Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaÇão fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromi.ssos assumidos, a qualquer
tltuIo, pelante seus fornecedorês ou terceiros em razão da execuÇão do objeto contratado.
4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviÇos que apregentarem
defeitos, alterações, inperfeiÇôes ou quaisquer irregu.laridades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuâdo, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento,
4.3.Não t.ransferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇâo, salvo mediante prévia
e expressa autorização do Contratante.
4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
corn as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇões de habilitação e quâIificaÇão exiqidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, sempre que solici tado.
4.s.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente palticipou
do certame e consequentemente apresentou a documentaÇão exi-gida na fase de habilitaÇão,
4.6.Executar todas as obrigaçôes assumídas sempre com obselvância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, .igorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇôes técnicas
correspondentes .

4,7,Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

s.O.DO PRÀZO E DÀ IrIGÉNCIA
5.1.0 prazo máxino de entlega do objeto da contrataÇão,
hipóteses previstas no Art. 57, §1o, da Lei 8.656/93,
da ernissão do Pedido de Conpla:

Entrega: 60 (noventa) dias.
5.2.À vigência do respectivo cont!ato será deterni.nada i
2021, considelado da data de sua assinatura.

que adnj,te prorrogaÇâo nas condiÇões e
está abaixo indicado e será considerado

até o final do exerclcio financeiro de

6. 0.DO REÀfirSrAr,rErEO
6. 1. PreÇos registrados - revisão:
5.1.1.No caso de reconhecimento do desequillbrio econônico-financeiro do preÇo inicialmente
registrado o gerenciador do sj.stema, se jufgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do
preÇo, libelando o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação de penalidades, ou determinar
a negociação.
6.1.2.Quando o pleço registrado tolnar-se superior ao praticado no nercado por notivo
superveniente, o gerenciador do sistema convoca!á os fornecedores para negociarem a redução doa
preÇos aos valores pratj.cados pelo mercado, mantendo o mesno objeto cotado, qualidade e
especificaÇões. Os fornecedores que náo aceitarem reduzir seus preÇos aos valores praticados
pelo nercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicaÇão de penalidade. A ordem de
classificaÇão dos folnecedores que aceitarem reduzir seua preços aos valores de rnelcado observará
a classificaÇão original.
6.1.3.Na ocoÜêncj.a do preÇo de mercado torna-se superior aos preços regj.strados e o fornecedor
não puder cumplir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
6.1.3.1.Liberar o fornecedo! do compromisso assumido, caso a coÍnunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sern aplicaÇáo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
6. 1.3 .2 . convocar os denais fornecedores para assegura! j.guaI oportunÍdade de negociaÇão.
5.1.4,o realj.nhamento deverá ser precedido de pesquisa de preÇos prévia no mercado, banco de
dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponÍveis que assegurem o levantamento
adequado das condiÇôes de nercado, envoLvendo todos os elementos mateliais para fins de guardar
a justa remuneraÇão do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou r
pedido.
6.1.s.Definido o valor máximo a ser pago pelo oRc, o novo preÇo para o respectivo 10
ser consignado através de aposti.Lamento na Ata de Registro de PreÇos, ao qual estará o f
vinculado.
6.1.6,Não havendo êxito nas negociaÇões, o ORC deverá proceder à revogação da Ata de
de PreÇos, adotando as medidas cablveis pa!a obtenÇão da contratação naj.s vantajosa'
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6.2.
6,2,
6.2.

contratados - rea j uste:
eÇos contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
o do prazo de vigência do contrato ê mediante soli.citação do Contratado, os preços

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na nesma proporÇão da variaÇão verificada
no lPcA-IBGE acumulado, tomando-se por base o nês de apresentaÇão da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇões iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade.
6.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno Ínlnino de un ano se!á contado a
partir dos efeitos financeiros do últirno reajuste'
6.2.4.No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importâncla calculada pela úItj.na variação conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão togo seja divulgado o 1nd1ce definitivo. Eica o Contratado obrigado a

apresentar memória de cálcu10 referente ao reajustanento de pleÇos do valor reÍnanescente, sempre
que êste ocolrer.
6.2,5.Nas aferições finais, o lndice utilizado para reaJuate será, obri gatoriaÍnen te, o

definitivo.

PreÇos
1,Os pr
2. Dentr



6,2.6.Caso o lndice estabelecido para reajustamento vênha a ser extinto ou de quaLquer forma
não possa mais ser utilizado, sêrá adotado, ern substituiÇão, o que vj.er a ser determinado pela
legislaÇâo entáo em vigo!.
6.2.7.Na ausência de previsão legaf quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo lndice
ofj.ciaI, para reajustamento do preço do vaLor remanescente, por neio de termo aditivo.
6.2.8.0 reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

?.0.DO PÀGÀI,IENIO
7.1.O pagarnento será realizado mediante processo regular e eÍn observância às normas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplenento.
7,2.O desembolso máximo do perlodo, não será superior ao valor do respectivo adinplemento, de
acordo con o cronograna aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidadê con a
disponibj.Iidade de reculsos financeiros.
7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pêndênte de liquidaÇão qualquer obrigaÇào
financeira que the for imposta, en virtude de penalidade ou inadinplênci.a, a qual poderá ser
compensada con o paganento pendente, sem que isso gêre direito a ac!éscimo de qualquer natuleza.

8.0.DÀ COíPRo!,ÀçãO DE EXECT ÇÃO E AECEBTUENIO DO OBJETO
8.1,Executada a presente cont!ataÇão e observadas as condiÇões de adünplemento das
pactuadas, os procedimentoa e prazos para receber o seu objeto pelo ORC obedecerão,
caso, às disposições dos Àrts. 13 a'76, da Lei 8,666,/93.

obrigaÇôes
conforme o

g.O.DOS PROCEDTUENTOS DE FrgCÀI.rZÀçÃO E CEBENCTà}TENTO
9.1.serão designados pelo Contratante representantes con atribuiÇôes de cestor e Ej.scaI do
contrato, nog termos da norrna vigente, especialmentê para acompanha! e fiscalizar a sua êxecuÇão,
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsÍdio de pertinentes
a essas atribuiÇÕes.
9.2.4 administraÇão e os denais atos de controle da correspondente Àta de Registro de Preços,
decorrente do competente processo licitatório, seráo realizados através do Departamento de
Compraa, atuando como Gerenciador do Si.stema de Reqistro de Preços.
9,3.Caberá ao gerenciador a realizaÇão periódica de pesquisa de mercado para comprovação de
vatajosidade, acompanhando os preÇos praticados para os respectivos lotes registlados, nas
mesmas condiÇôes ofertadas, para fins de controle e, conforne o caso, fixaÇão do valor máxiÍno a
ser pago para a correspondente contratação,

10. O. DÀrI EÀlrÇõES ÀDMrNrsrRÀrtvÀS
L0.1.Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preÇos, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaÇão falsa exigida para o certane,
ensejar o retaldarnento da execuÇáo de seu objeto, não nantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuÇão do contlato, comportar-se de modo inidôneo, declarar infoflnaÇões falsas ou corneter
fraude fj.scal, garantido o direito à ampla defesa, ficará ünpedido de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municlpios e, será descredenciado do SisteÍna de Cadastranento
Unificado de Fornecedores SICÀE do Governo Eedelal e de sistemas senelhantes mantidos por
Estados, Distrito Federal ou Municlpios, pe.Io prazo de até 05 (cinco) anos, sen prejulzo das
nultas previstas negte Edital e das demais cominaçÕês Iegais.
10.2,4s referidas sançÕes descritas taÍrbém se aplicarn aos integrantes do cadastro de reserva
que, convocados, não honrarem o compromisso assrmido sem justificativa ou con justificativa
recusada pela Administraçâo.
10.3,4 recusa injusta em deixar de cunpri.r as obrigaÇões assrmidas e preceitos legais, sujeitará
o contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Alts. 86 e 87,
da Lei 8.666,/93: â - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vlrguLa cinco por cento)
aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na ex
objeto ora contratadoi c - muLta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela i
total- ou parci,al do contrato; d - simultaneamente, qualquer das penalidades
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 70.520/02.
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10.4.se o valor da nulta ou indenizaÇão devida não for recolhido no prazo de 15 (quinz as
após a comunicaÇão ao Contralado, será automaticamenLe descontado da primeira par do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrêscido de julos Ínoratórlos de 1t (

cento) ao mês, ou. quando for o caso, cobrado judiclalnente.
1o.5.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realiza!-se-á comunicaÇão es
ao contratado, e publicado na imprensa oficial, excILrídas as penalidades de advertência e muI
de mora quando for o caso, constando o fundaÍnento Iegal da puniçáo, informando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

11. O.DÀ COMPENSÀçÃO FrNÀlrCErRÀ
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos teflnos dêste instrumento, e desde que o
Contratado náo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação
financeira, devida desde a data lirnite fixada pala o pâganento até a daLa correspondente ao
efetivo pagamento da parcela, Os eDcargos moratórios devidos êm razão do atraso no pagamento
serão caLculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x vP t I, onde: EM = encargos
Ínoratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
Vp - valor da parcela a ser paga; e I = Índice de compensação financeira, assim apurado: Í ':
(TX + LOO) + 365, sendo T.X - percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últiÍnos doze neses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Govêrno Eederal quê o substitua. Nâ hipótese do referido
lndicê estabelecido para a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma náo
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possa nais se! utilizado, se!á adotado, em substituiçáo, o que vier a sêr deterninado pela
legislaÇão então em vigor.

12. O.DO !{ODELO DE PROPOSTÀ
12.1.É parte integrante deste Termo de
o licitante utiliza-lo como referência

Refe!ência o
- Anexo 01.

nodeLo de proposta corrêspondente, podendo

13.0. TNEORI ÀçõES COTPLET ENAÀnES
1. OB.IETO
' ContrataÇão de Empresa Especializada no mercado para prestar serviÇo de implantaÇão, niqraÇão,
acompanhamento técnico e formaÇão continuada em uso Pedagógico das Tecnologias Educacionais,
para sj.stena de ensino colaborativo 4.0 e supolte durante a vigência do contrato. Essas salas
devem permitir que os professores e por sua vez os alunos colaborem em platafornas on-Line,
contemplando dispositivos que permitam a inclusão dos afunos na vanguarda da tecnol.ogia de formâ
totalmente acesslvel e sünplificada, prestação de serviÇos de soluÇão, englobando fornecinento
de equipamentos, instalaÇâo de todo ecossistema que cornpôe a sala de ensino colaborativo 4,0 e
seus respectivos treinamentos,

2. .]USTI FICATIVA:
'A Secretaria de EducaÇão de Mogeiro - PB estabeleceu cono planejamento institucional e
disruptivo, ulna polÍtica de apoio tecnológj.co às atividades pedagógicas. Parte dessa politi.câ
passa por:
' Oferecer disposj-tivos do tipo Chronêbook para os alunos e professores con sistema de gestão,
aconpanhamento e compartilhaÍnento na Sala 4.0;
' Oferecer dispositivos de carreganento, kit multimídia, treinamento básico,. Toda soluÇão deve trabalhar com autenticaÇão única e integrada da plataforma de nuven e seus
dispositivos,
'A pl-ataforÍna deverá prover colaboraÇão completa e totalnente compatlvel entre os dispositivos
e a nuvem.
' Todos os equipanentos deverão ser novos e compatíveis com a rede do municlpio.
, Destacamos que os serviÇos e peÇas para a instalaÇão flsica do klt multinldia (PROJETOR

MULTTMÍDrÀ, WEBCÀN, CATXAS DE SOM ACÚSTTCA ÂMPLIETCÀDA) são partes integrantes do objeto que
tem como exclusividade dar atendimento a instalaÇão, onde À CONTRÀTÀDA vencedora do Iote 3
dEVETá iNSIAIAT CAdA PROJETOR MULTIMÍDIA, WEBCAN, CAIXÀS DE SOM ÀCÚSTICÀ AMPLIFICADÀ AtENdENdO
os serviÇos dê mão de obra e peças necessária:
3. DEFINIÇÕES TÉCNICAS DA SOLUÇÃO E SEGURÀNÇÀ:
' ColaboraÇão on-l ine
' so1uÇão de colaboraÇáo on-line voltada a educação com utilizaÇão j-limitada de lecursos (espaço
e númelo de contas) para Secretaria Municipal de EducaÇão de Mogeiro - PB, contemplando criaÇão
de contas de e-mai1 pala alunos, professores, gestores e colaboradores, com tratativas das
contas honônimas criadas para a Secretaria de EducaÇáo de Mogeilo - PB, com provisionanento de
contas e grupos, configuração de cornpartilhamento de recursos, criaÇão das salas de aulas
virtuâis, alocação de alunos e professores na programaÇão das classes e integraÇão corn a
pfataforma de e-nail com pacote de ferranentas de gestão de dispositivog, aplicativos e recursoa,
para facilmente usar o poder da tecnologia na sua sala de aula conforme apresentado a seguir:
4. CONEXAO:
' E-nail para toda a instituição (EducaÇão) ilimitado
. Àgêndas compartilhadas integrada
' Ferramenta de colaboração na sala de aula integrada
. Videoconferência e chamada de voz integrada
5. CRrAÇÃO:. Documentos j-ntegrada
'PlaniIhas integradas
. ÀpresentaÇóes iDtegladas
' Formulários integradag
' sites integrados
6. ÀCESSO:
. Àrmazenamento ilinitado em nuvem.
' Eerramentas de gestão e controle
' Suporte, po! telefone, e-mail e on-line
' Recurso e-discovery para e-mai1s, bate-papos e arquivos
'Retenção e arquj.vamento para o e-nail e conferências
' ReIatórios de auditoria para rastrear as atividades dos usuários
' Dashboard de controle de segurança e adjninistraÇão
. cerenciamento de dispositivos (Android, iOS)
. PrevenÇáo contra perda de dados para o e-rnail ê armazenamenEo
' S/MIME hospedado para o e-mail
' controle de acesso de nlvel corporativo con aplicaÇão de chavê de seguranÇa
7. ESPECTFICAÇÕES TÉCNICÀS MÍNIMÀS DOS SERVIÇOS E EOUIPAMENTOS

DISPOSITTVO EDUCAC]ONAL PORTATÍL TIPO CHROMEBOOK PARÀ OS ALUNOS: 50O UNidAdCS
8. DESCRIçÃO GEBÀL:
. Equipamento po!tátil, com base e monitor;
'À base deverá se! acoplada ao monitor,

À base e o nonitor não poderão se! desEacáveis. Náo serão aceitas conexões por tecnologia sem

fio, conectorês ou via USB;
' À bage deverá permlti! o carregamento do equipamento.



9. PLACA-MÃE E MICROPROCESSÀDOR:
' Frequência de operaÇâo interna mÍnima de 1,10 cHz,
' Caso possua, deve!á possuir no mínimo 2MB cache;
' Processador com, no mlnimo, 2 núcleos fÍsicos;
10. VÍDEO:
' Deverá possuir no mlnlmo placa de vldeo integrada com memória podendo ser compartilhada com a

nemória principal ou dedicada caso a placa de vÍdeo off board;
11 . I.'EMÓRIÀ:
' Deverá ser instalado no mlnimo de 4 GB de nemória R.AM, DDR4L ou supêrior, velocidade
(frequência) 1600 MHz ou superiori
12. PORTAS E INTERFACES:
' Dêverá pogsuir uma Salda ou cabo para conexão de video no padrão HDMI,
' No nlnino, 02 (duas) portas USB 3.0;
' Deverá possuir o Leitor de Cartôes;
13. DISCO RÍGIDO:
' Deverá possuir 01 (uma) unidade de Disco rlgido de estado sól-ido com 32 cB ssD ou eMMc ou
superior
1.4 . TELA:
' Deverá possuir a fela tecnologia HD LED, colorida, tamanho Íninimo de 11,6 polegadas, !esolução
de 1366 x 768 ou superior;
'A dobradiÇa deve permitir a abertura de no Ínínimo 170";
' Deverá possuir o vldeo Integrado;. Dêverá possuir o contraste mlnürlo de 300:1;
' Webcam integrada ao gabinete;
15. CoMUNTCAÇÕES:
' Deverá possuir Adaptado. Wireless integrado ou conunicaÇão wireless integrada, 2x2 802.ll ac,
' Deverá possuir conexão Bluetooth 4.0;
16. MULTIMÍDIA:
' Deverá possuir salda pala fone de ouvido e entrada para nicrofone (podendo ser combo) ;
' Webcam integrada com rêsolução rnlnima HD de'720p,
17. DISPOSlTIVO PÀDB.ÁO:
' Deverá possuir o teclado português (Brasil) com a tecla LCD;
'Resistente a dêrramamento de llquido ê possuir drenos para o liquido derlamadoi
' Dispositivo de apooEamento sensíveI ao toque (touchpad) com suporte a funÇão multi-toques;
18. GÀBINETE:
' Com proteÇão contra impactos;
' Resistente a quedaa;
19- PESO:
' Deverá possuir o peso de no máximo 1,4 Kg;
20. ENERGIA:
' Deverá possuir a fonte bivolt (100V - 240v, 1A);
' Possuir bateria recarregáveL com autonomia minima de I horas em condj.Çóes normais de uso, com

mecaniamo de seguranÇa, mesmo após a carga total da baterj.a não corra o rigco de soblecarga e
sobreaquecimento;
21. SISTEMÀ OPERÀCIONÀL:
' Chrome OS;
' O equipamento deve ser capaz de leceber as atualizaÇóes do Chrone OS pelo prazo mínimo de 3

22. GERENCIAMENTO:
' Licença de ferraÍnenta en nuven capaz de realizar atualizaÇóes automáticas de soft
drivels diretaÍnente da internet, sem a necessidade do conhecinento especÍfico do usuári

ese

ede' Software ou sistena que permita a rnigraÇão da imagem do
corpolativa ou com conexão à internet;

equi.pamento a partir de

' Eerlamenta capaz de restaula! as configulaÇÕes originais de fábrica do equipamento (S
Operacional e Aplicatj.vos) ;
' O console de gerenciarnento deverá ser l,íEB, para que assim seja possÍveI realizar o gerencia
de qualquer ponto. Ter no mlnimo as seguintes funcionalidades:

Deverá ser capaz de realizar ÍÍronitoraÇão dos equipaÍÍrentos, coLetando no ninimo as seguint
informaçÕes: identificaÇâo do equipamento, controle de utilizaÇáo (verificar últirna data de
conexão) e utilizaÇâo dos apLicativos;
' Deverá se! capaz de criar lista de usuários com permissão de utilizaçáo no equipamento, além
de crj.âr listas de lestriÇão a acesso a págj.nas na internet e versõês do sistêma operâcional;
' Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a câmela, nicrofone, Bluetooth, unidade
UsB e caixa de som interna do equipameDto sem interferência do usuário;
. Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as infornaÇões locais do usuário, confj.gurações
e estado após cada saldai. Deverá ser capaz de emitir relatório de notificaÇão dê dispositivos inativos;
. Deverá possuir funcionalidade de restrlngir o uso do equipanento a apenas um aplicativo (modo
quiosque) e informar por e-mail e SMS os aleltas de alteraÇão de status do dispositivo, não
permilindo â utilização deste pala qualquer outra aEividade.
. Deverá possuir funcional.idade de restrj.ngi! o uso do equipanento a apenas o domínio educacional
implantado e todos equipamentos devem ser entreguês já provisionados para o dominio educacional.
. Deverá possuir mecanismo de seguranÇa capaz de bloquear todas as funçÕes do equipamento
renoEamente e emitir uma men8agem com instluções de devoluÇão do dlspositivo desaEivado, caso
contrário êstê êquipanento ficará com uso restlito indefinidamente.
23. GÀXÀNTIÀ:



' O equipamento proposto deverá possuir garanti.a de 36 neses para leposlção de peÇas, rnão de
obra e atendirnento no 1ocal, por meio das assistências credenciadas e autorizadas pelo fabricante
da marca ofertada. E 18 meses para bateriai
' Deverá ser digponibj.Iizado um número tel-efônico para suporte técnico aem custos para a
contratante (sendo utilizado 0800 ou qualquer número similar) ou portal na internet para abertura
e acompanhanento de chamadoi
' O prazo máximo para resolução deverá ser de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de abertura
do chamado,
24 . CERTIFICAÇÕES:
' CertificaÇões que o modelo ofertado deverá possuir: ANATEL;
' Deverá ser apresentado junto a ploposta, certificado ou test report comprovando que o produto
ofertado possui. resistência a quedas de 70cm e possua certificaÇão rP4L;
. Todos os opcionais deverâo ser honologados pelo fabricante do equlpamento;
,A administração solicitará amostra do equipamento somente ao vencedor do certame para testes
e homologaÇão,
25. PROVISIONÀMENTO E PATRIMÔNIO:
' Os equipamentos deven se! entregues plovisionados para o domlnio educacional do Estado, por
exemplo: Eedu. XXXXXX. )/ü. br;
' A cargo do departanento de patrj.Ínônio, o processo de patrimônio pode oco!rer nas dependências
do Contratado,
26. DISPOSITIVO EDUCÀCIONÀL PORTÀTÍL TIPO CHROMEBOOK PÀRÀ OS PROFESSORES: 132 UNidAdES
27. DESCRIÇAO GERÀL:
' Equipamento portáti1, com base e monitor;
'À base deverá ser acoplada ac monitor, a base e o monitor não poderão ser destacáveis;
' Não se!ão aceitas conexões por tecnologia sem fio, conectores ou via USB;
'À base deverá permitir o carregamento do equipanento
28. PIÀCA_MÃE E MICROPROCESSADOR:
' Elequêncla de operaçáo interna minina de 1,10 cHz;
' caso possua, deverá possuir no mlnimo 2MB cache;
' Processado! com, no mlnimo, 2 núcleos físicos;
29. vÍDEO:
' Deverá possuir no nÍnimo placa de vÍdêo integrada com menória podendo ser compartilhada com a

memória principal ou dedicada cago a p.laca de video off board;
30 . }GMÓRIA:
' Deverá ser instalado no mínino de 4 GB de memória RÀM, DDR4L ou superior, velocidade
(frequência) 1600 MHz ou superior;
Portas e Interfaces:. Deverá possuir uma Salda ou cabo para conexão de vÍdeo no padrão HDMI,
' No mlnimo, 02 (duas) portas USB 3.0i
' Deverá possuir o Leito! de CartÕes;
31. D]SCO RÍGIDO:
' Deverá possuir 01 (uma) unidade de Disco rígido de estado sólido con 32 Gb SSD ou eMMc ou
superior
32. TELA:
,Deverá ser 2 en l con lotaçâo da lela em 360'e possuir a TeIa Sensíve1 ao Toque com tecnologia

HD LED, colorida, tamanho mlnimo de 11,6 polegadas, resoluÇão de 1366 x 768 ou superior;
' Deverá possuir o video Integrado;
' Deverá possuir o contraste mlnimo de 300:1;
' webcam integrada ao gabinete;
33. COMUNTCÀÇÕES:. Deverá possuir Adaptado! [iireless integrado ou comunicaÇâo wire].ess j.ntegrada, 2x2 802,77 aci
. Deverá possuir conexão Bluetooth 4.0;
34. MULTIMÍDIA:
' Deverá possuir saida para fone de ouvido e entrada para microfone (podendo ser conbo)
'webcam integrada com resolução mlnima HD de'720p;
35. DISPOSITIVO PÀDRÃO:
' Deverá possuir o teclado português (Brasil) com a tecla LCD;
.Rêsistente a derramanento de llquido e possuir drenos para o llquido derramadoi
' Dispositivo de apontamento senslvel ao toque (touchpad)
36. GÀBINETE:
' com proteÇão contra inpactos;
' Resistente a quedas;
37. PESO:
. Deverá possuir o peso de no náximo 1,4 Kg;
38. ENERGIA:
. Deverá possuir a fonte bivolt (100v - 240v, 1A);

con suporte a funÇáo multl-toqu

. possuir bateria recarregáveI com autonomia minina de I horas em condições normais de uso, com
necanismo de seguranÇa, nesno após a carga totaf da bateria não corla o risco de sobrecarga e

sobreaquecimento i
39. SISTEMÀ OPERÀCIONÀL:. Chrome OS;.O equipamento deve ser capaz de xeceber as atualizaÇõês do Chrone OS pêIo prazo mlnimo dê 3

anos;
40. GERENCIAMENTO:. LicenÇa de ferramênta en nuven capaz de lêalizar atualizâÇões automáticas de sofEwares e
drivers diretamente da internet, sêm a necessidade do conhecimênto especifico do usuário;



' Soft'.,,are ou aistema que permita a nigração da imagem do equiparnento â partir de uma rede
corporativa ou com conexão à internet;
' Eerrarnenta capaz de restaurar as configuraÇões originais de fábrica do equj.pamento (Sistema
Operacional e Aplicativos ) ;
' O console de gerenciamento deverá ser I.IEB, para que assin seja posslvel realizar o gerencianento
de qualquer ponto. Ter no mÍnimo as seguintes funcionalidadês:
' Deverá ser capaz de reafizar monitoraÇão doa equipamentos, coletando no mlnimo as seguintes
inforrnaÇões: identificaçâo do equipamento, controle de utilizaçáo (verificar ú1tüna data de
conexão) e utilização dos aplicativosi
' Deverá ser capaz de criar lista de usuários com perÍnissáo de utilizaÇão no equipamento, alén
dê criar Iistas de restriÇão a acesso a páginas na internet e versões do sistema operacj.onal;
' Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a câmela, rnicrofone, Bluetooth, unidade

UsB e caixa de som interna do equipamento sern interferência do usuário;
' Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as informaçÕes locais do usuálio, configuraÇões
e estado após cada saída;
' Deverá sêr capaz dê êmitir relatório de notificaÇão de disposiEivos inatj.vos;
' Deverá possui! funcionalidade de restringir o uso do equj.pamento a apenas um aplicativo (modo
quiosque) e i.nforrnar por e-nail e SMS os alertas de alteração de status do dispositivo, náo
permitindo a utilizaÇão deste para qualquer outra atj.vidade.
'Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas o domÍnio educacional
impl-antado e todos equipamentos devem ser entregues já provisionados para o domlnio êducacional.
' Devêrá possuir mecanismo de seguranÇa capaz de bloquear todas as funçÕes do equipamento
remotamente e emiLi! uma mensagem com instruÇões de devoluÇão do dispositivo desativado, caso
contrário este equipamento ficará con uso restrj.to indefinidamente.
41. GÀ.RANTIÀ:
' O equipanento proposto deverá possuir galantia de 36 meses pala reposiÇão de peÇas, não de
obra e atendiÍnento no Local, por meio das assistências credenciadas e autorizadas pelo fabricante
da Ínarca ofeltada. E 18 meses para bateria;
' Deverá ser disponibilizado um número telefônico para supolte técnico sem custos para a
contlatante (sendo utilizado 0800 ou qualque! número similar) ou portal na internet para abertura
e acompanhamento de chamado;
' O prazo máximo para resoluÇão deverá ser de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de abertura
do chamado.
42. CERTTFTCÀÇÕES:
' Celtificações que o nodelo ofertado deverá possuir: ANATEL;
' Deverá ser apresentado junto a proposta, certificado ou test report conprovando que o produto
ofertado possui resistência a quedas de 70 cm e possua certificaÇão IP41;
' fodos os opcionais deverão ser honologados pelo fabricante do equipamento;.A adninistraçâo solicitará amostra do equipamento somente ao vencedor do certame para testes
e homologação.
43. PROVISIONAMENTO E PÀTRIMÔNIO:
. Os equipamentos devem ser entregues provisi.onados para o domlnio educacional do Estado, por
exemplo: oedu.)«XXXX.Yü. br;
. A cargo do departamento de patrimônlo, o plocesso de patrimônio pode ocorrer nas dependências
do Contratado.
44. PRO.-IETOR MULTIMIDIÀ PÀRÀ PROJEÇÃO DE ÍMAGEM EM SÀIÀ DE AULÀ: 12 UNidAdES
45. CARÀTERÍSTÍCÀS:
' Luminosidade deverá possui.r 3.600 Ànsi lúmens, no mlnimo.
' contraste deverá ser no mlnimo 20.000:1.
' ResoluÇão dever ser nativa 800x600
. DuraÇão da Ltulpada Deverá possuir durabilidade de 5000 hs, no nlnj.mo em uso no nodo
até 15.000 Horas em modo econômico ou baixo brilho
' Deve possuir 1ànpada con potência de fonte de luz máxj.mo 200ÍJ
. Deve possuir Eonte Ótica selada
' Deve possuir Tecnologia DLP
46. CONECTÍVIDÀDE:
, AlimentaÇão deverá ser bivoft autonático.
. conexões, 02 x conexão HDMr, 01 x vGA, 0L x VIDEO COMPOSTO RCA, 01 X 0SBO Tipo Mini
' Conexões de Áudio Deverá te!, no mÍnimo: 01 x MÍni ,rack Entlada e 01 x Salda
4?. ACESSÓRrOS:

B,

. Docr.mentaÇão Técnica (manual) deverá ser disponibilizado manual do usuárj.o para utilização e
manuseio do equipamento, atlavés cle naterial impresso ou mldia eLetrônica, no idioma Português
Brasileiro,, contloLe Remoto Dêverá possuir controle remoto;
' Cabo de Eorça Deverá acompanha! cabo de energia no novo padrão NBR 14136 ou com o adaptador.
30/03/2020 sEr/PM,l - 5945878 - Padrão de EspecificaÇâo Técnica - PET
, Cabo UsB Deverá possuir 1 cabo USB com 5 netros ou maj.s;
' Cabo VGA Deverá acoÍnpanhar urn cabo VGÀ (L5 pinos) .

48. MÉTODO DE COMPROVAÇÃO:. Comprovar todos os ltens con declaração do proponente ou prospecto do fabricante.
. Possuir alto falante de 2w
. possuir Sensor de Àcumulação Anti Poêira Registente ao Acúmulo de Pó: Sensores na roda de
corea, con um recurso de acúmulo de poeira, ajuda o projetor a proLonga! o desenpenho ideal,
rejeitando a poeira que pode acumular Dos sênsores tradicionais, bloqueando o sinal infrâvêrmelho
ê causando oscilaÇões, corês anoE[ais ou até desligamêntos.
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' Possuir Fonte óptica Selada para Evitar a filtração de sujeiras, ajudando a mante! o custo de
manutenÇão quase zero.
49. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONEIGUBÀÇÃo, PARÀMETR]ZAçÃO E TESTES:
' A instalaÇáo da soluçáo, abrangerá:
' À CONTRÂTADA deverá instalar, configurar, Ínteqrar e testa! a soluÇão completa dos Chromebooks,
Carrinhos de recarga, Projetores Multimidia, caixas de som anbiente, Webcam e compreendendo
equipamentos, cabos, canaletas, softwales, materiai.s consumÍvej-s e todos os demais lecursos
necessários para atender as normas e especificaÇõês da ABNT e demais normas aplj.cáveis. À
instalaÇão não poderá comproneter as características arquitetônicas do prédio, causar polulÇáo
visual ou ocasionar intervenÇões flsicas que danifiquem suas estluturas. Tudo isto selnpre ae
levando em conta a perfeita funcionalidade da soluÇão, tanto na Sede, quanto nas demais Unidades
da secretaria de Educação.
50. ÍNSTALAÇÃO, CONEIGURÃÇÃO E TESTE:
' A Contratada deverá instalar/fixar o Projetor frultinÍdia e a webcam, no teto, em frete a lousa
de acordo com a recomendaÇão do fabricante, e as caj.xas de som uma em cada lado da lousa.
' Todas as instalaÇões terão acompanhanento de funcionários da Secretaria de educaÇão, desj.gnados
pela Unidade Escolar, de forma a garantir a perfeita definiÇão dos pontos indicados para
i.nstalaÇão;, Todos os serviÇos de customizaÇão, parametrizaÇão, enquadramento da imagem e foco deverão ser
realizados no momento da instalaçâo para o perfeito funcionamento do
Projetor lrultimÍdia, webcan e caixas de som, devendo ser realizados todos os testes de
funcionamento e demonstraÇão dos recursos básicos, com breve expficaÇão de suas funcionalidadês
e cuj-dados a serem tonados no uso do equipamento, sempre na presenÇa do funcionálio designado
para recebimento do objeto (diretores / coordenadores)
. Obri gatoriamente deverá ser emitido um ReIatório de Entrega por Projetor Multimidia, webcan e
caixas de som, constando o none da escola, sala, número de sélie dos equj.panentos e demais
materiais devidamente instâlados, data de entrega, data da instalaÇão e outras observaÇões
necessárias vj.sando a preselvaÇáo dos equipamentos e, se for o caso, indicando possiveis desvios
na estrutura do ]ocaI, de forna a permitir a correÇão pela Secretalia Munj-cipal de Educação.
Esse Relatórlo de Entrega, deverá conter ainda o nome e Código FuncionaL devidanente assinado
pelo lesponsáveI designado pelo recebimento dos êquipamentos (diretores / coordenadores /
preposto indicado);. Todas as Unidades da Rede MunicipaL de Ensino fundamental se!áo contempladas. Será instalado
no minimo uln (01) conjuDto compfeto por unidade escoLar,
51. PRÀZOS DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E SUÀ INSTAIAçÂO:
. A CoNTRÀTADA receberá, por ocasiáo da assinatura do contrato, o cRoNoGRÀMA DE INSTALAÇÔES,
constando nome da escola, endereço, responsável e telefone para contato, sendo que o prazo
máxino para conclusão dos trabaLhos é de, no máximo, 180 (cento e oitenta dias);
. Após recebido o cronograma de instalaÇôes a empresa deverá iniciar os serviÇos, seguindo
rigorosamente as datas e prazos estipulados;
52. GARÂNTIA E SUPORTE:
' Garantia de 36 (trj.nta e seis) meses on-Sj.ce para o equipamento e 01 (um) ano para a lânpada,
de acordo com fabricante dos equlpamentos;
. À CONTRÀTADÀ deverá efetuar troca de Iámpadas en até 72 horas úteis e reposição de equi.pamentos
na garantia, em até 120 horas útej-s.
53. QUALI PICÀÇÃO TÉCNICA:
. À Àdjudicatária deverá apresenta! Atestado de capacj.dade técni,ca, fornecido (s) po! pessoa
jurldica dê direito público ou privado, conprovando ter o LICI!ÀNTE fornecido equipamentos
interativos conpatlveis tecnicamente, que deven ser similares ao OB,IETO do edital, sendo co-
RESPONSÁVEL pelas informaÇôes contidas no documênto, que deve ser em papel timbrado. c
de CNP., oficial consignando aj.nda a assinatura do emitente, cargo ocuPado, CPE,

endereÇo e e-maif para confinnaÇão;
' A CONTRArADA deverá ainda, por ocasião da apresentaÇão dos documentos, anexa!
CoÍnpromisso, em papel timbrado e carimbo de CNP,I, atestando sua capacidade de insta
após a assinatura do contrato, de pê1o menos 5 t (cinco por cento) da quantidade de equ
objeto desta licitaÇão.
54. DAS VISITAS TÉCNICAS:
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.Os pretendentes deverão agendar todas as vj.sitas técnicas previamente através do telefone
xxxx-xxxx, com acompanhante indicado pelo Departarnento de Infolrnátj.ca durante agendamento '
TESTÀDO DE VISITÀ TÉCNICA: (Documento 1) será lavrado pelo Departamento de Planejanento de
Ínformática na EducaÇão e será entregue logo após a realizaÇão das visi.tas previstas aos Locais
de instalação dos equipamentos em todas as Escolas da Prefeitura;
. Nas visitas serão avalj.adas a estrutura das Unidades da Secretaria de EducaÇão, gendo

realizadas denonsLraÇÕes do produto em nosso ambiente, coÍno POC" (Prova de Conceito), fazendo-
se o uso do manual oficial do equipamento;
. Cada folnecedor assinará 01 (um) documento de visita técnica em 03 (t!ês) vj.as, sendo uma via
como comprovanEe da emplesa pretendente, uma via para ser colocadâ ( obri ga tor iaÍflentê ) no envelope
de habilj.tação ser entregue ao Departamento de compras e contrataÇões no dia do pregão ê outra
via para arquivo do próprio Departamento de Ínformática e TelecomunicaÇões i
.O proponànte devÀrá apresentar no certamê o ATESTÀDo DE vIsITÀ TÉCNIcA (Documento I)
devidamente preenchido, como que§ito primordial para participaÇâo.
55. DESPESAS:. Todas as despesas com o Eransporte dos equipanentos às Unidades Escolares, uso de fêlramêntas
e aparelhos, serviÇos de j.nstalaÇáo, customizaÇão, ajusteg, paramet!izaÇão, enquadramento da
imaóem, demonstração e oriêntaÇão nêcêssárias para o perfeito funcionamênEo ê opê!âção do
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PROJETOR MULTIMIDIA deverão ser previstas pelos proponentes /contratadas. Não serão aceitas novas
despesas a qualque! título, após a conclusão do certame.
56. REPRESENTÀçÃO:
' Os Partici-pantes do Certame somente poderão representar 01 (un) fâbricante;
' Dos equipamentos:
' Todos os equipamentoa deve!ão ser NOVOS, sen uso, em linha de fabricação e deverão dispor de
peÇas enquanto durar a GARÀNTIA dos mesmos. Em hipótese alguma serão aceitos equipamentos
rêcuperados ou usados, tanpouco com narcas de vlcio aparente (riscados, amassados) e deve!ão
ser apresentados nas Unidades em sua embalagem original e em perfeitas condiÇóes.
57. GABINET DE CARREGAMENTO MULTIMÍDTA: 12 UNÍdAdES
58. ESPEC]FICAÇÕES MÍNIMÀS:
' Deve possuir capacidade para armazenamento de trinta e seis (36) Tabl-et s /Chromebooks,
posicionados em conpaltinentos /baia s verticais, com acesso exclusivo pela porta frontal;
' Deverá possuir duas bandejas horizontais internas construldas em chapa de aÇo carbono de no
nÍnino 0,75 nn de espessura, com dezoito posiÇões verticais por bandeja, divisólias velticais
ÍnetáIicas removlveis e reposicionáveis, com proteÇâo por nanta de borracha ou EVÀ ou material
siÍnilar macio para proteÇão dos equipamentos arnazenados;
' Deve possuir un compartimento interno para armazenamento de loteador WIFI, notebook e
acessórioa;
' ConsEruído em chapa de aÇo carbono, estrutura externa con espessura mlnima de 0,75 rÍun. Nâo
serão aceitos modelos que utilizem materiaia taia como madeira e seus derivados, pIásticos e/ou
sinilares i
' Deve possuir compartimentos internos exclusivos para organizaÇão e armazenamento das fontes
de alimentaÇão dos tablets /Chromebooks armazenados nas baias verticais;
' Deve possui! pelo menos uma porta frontal e uma porta traseira, com sistema de dobradiças
internas que impeÇam a sua retirada e desmontagern pelo lado externo do gabinete, constluldas
com chapa de aço calbono de espessura minima de 0,75 run, com aberturôs/orificios para melhorar
a troca térmica interna i
' Porta dianteira com fecho Clemona e porta traseira con sistena de fechaÍnento com chave central.
Duas cópias dê chave por fechadura;
' Painéis laterais do gabinete construÍdos em peça inteirj.ça, encaixados/fixados internamente
para evitar aua desmontagen pelo lado externoi
' Acabamento em pintura eletrostática, resistente a riscos e a corroaão nas cores branca;
' DinensÕes externas máximas (coÍr rodízios): 650 mrn x l-l-50 rÍün x 600 run (L x À x P);
. DimensÕes mínimas dos compaltimentos dos Tablets /chromêbooks: 25 run x 250 Íun x 340 Irun (L x A
x P);. Superficie superior e bandejas internas com revestimento antiderrapante para acomodação e
proteÇão dos equipamentos: tablets /chromebooks, notebook e acessólios;
59. MOBILIDADE:. Quatro (4) rodlzios emborrachados de no mlniÍno quatro (4) polegadas de diâmetro pa!a permiti!
a fácil novirnentaÇão do gabinete entre ambientes, com trava em pelo menos dois rodízios;
. Deve possuir no mÍnimo uma a]Ça/puxador tubular lateral para facilita! o manuseio e
deslocanento do gabinete;
. Deve possuir dispositivo antifurto integrado à base do gabinete para permiti! a passagen de
cabo de aço e ancoragem do gabinete a um engate/gancho fixado na palede;
60. SISTEMA DE RECARGA:
. Deve possuir sistema de recarga con módulo eletrônico coÍn microproces sador e progranaÇão por
software para gerenciar a distribuiÇão de corrente aos equipamentos com no mlnimo dois (2)
estágios de alimentação das fontes dos equipamentos arÍnazenados. Recurso de !einicio automático
ern caso de queda de energia;
' Deve possuir indicadores do tipo LED ou similar, um indicador para cada linha de ali
pala permiti! visualizaçáo e acompanhamento do processo de lecargai
. O nódulo deve possuir instalaÇão independence das réguas de tomadas para facilitar sua
em caso de manutenÇáo;
. Às !éguas de tomadas devem possuj-r instalaÇão independente do sigtema de lecalga para f
sua manutençáo e/ou substituição no local de uso do gabinete;
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om. Réguas de tonadas internas, coÍn trinta e seis (36) posiÇÕes. tipo 2P + T, em conformidade
a norma NBR14L36, padrão 104;
. ToÍnadas internas con espaçamento minimo de 4olrun para permitj.r a ligaÇão das fontes de
alimentaÇão dos tablets/Chronebooks;
. Régua de tomada adicional, com no nlnino três posiÇões, tipo 2P+T padrão 104 em cônformidade
com a notma N8R14136, energizada continuamente, para alimêntação de equipamentos tais cono:
roteador wIFÍ, notebook e acessórios;
. Sistema de proteÇão e]étrica intêgrada ao móduIo central-, conposto de disjuntor rápido, mlnimo
de 10 A e IDR (interrupto! diferencial residuaL) com sensibilidade de 30nA contra surtos de
tensão da rede e choque el.étrico;
. Cornpartimento traseiro com calhas e/ou dutos para passagem interna de todos os cabos e fiaÇão
elétrica, de modo que nâo fiquem aparentes, garantindo seguranÇa e ploteção aos usuários;
61. sistena de resf!ianento:
. Sisterna de exaustáo cornposto por no rnÍnimo um ventilador/exaustor, para retirada do ar quente
do interior do gabinete,
. Deve possuir grelhas internas e aberturas nas portas e/ou corpo do equiPanento, pâra facilitar
a troca de ar com o ambiente;
62. ALIMENTAçÃO ELÉTRICA:
. ÀIimêntação e1étrica por único cabo de energia com no minimo 3n de complinento e plugue tipo
2P+T padrão NRB14136, utilizando uma tonada comuln na parede, padrão 10À.



' ÀIinentação: bivolt 110 V - 240 V com chaveamento automático;
' Porta cabo externo para acondicionamento do cabo de alimentaçãoi
63. GERÀL:
' Deve possuir no nínimo um (L) conector de rede tipo RJ45 fênea, com cabeamento pré-j.nstalado
internamente, para ligaÇão de roteado! wireless (WIPI) .

' Peso náxiÍno (vazio) : 55Kgi
'Garantia:
' Doze l!2) meses na nodalidade on-site;
64. EMBÀLAGEM:
' O equipamento deverá ser acondicionado, individualnente r em caixa de papelão reforÇado, que
deverá ser resistente ao transporte e acondicj-onanento do iterni
' A fim de garantir o correto descarte e facilitar a triagen dos reslduos que serão encaminhados
à reciclagem, deverão as embalagens do equiparnento possuir identificaÇão do nlvel de reciclagem,
devendo eata estar em conformidade con as normas e simbologias da AssociaÇáo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) ;
65. QUÀLI EICAÇÃO TÉCNICA:
' Pa!a fins de galantia de qualidade do acabamento ê resistência dos componentes do equipamenEo
ofertado, deverá ser apresentado laudo técnico de lelatório de ensaio através de corpos-de-
prova, enitido ao fabricante, comprovando a resistência à corrosão de névoa salina por no mÍnimo
1.000 horas, em atendinento às seguintes nolmas técnicas da ABNT: NBR 8094:1983 / NBR 5841:2015
/ com grau de enfellujamento de F0,
'Os corpos-de-prova utilizados nos ensaios de corrosão devem ser representativos das porções
dos componentes metálicos nais suscetÍveis à corrosão, tais cono: regiões de dobra, furaÇão,
usinagem e so1da. O laudo deverá ser emitido por laboratório acreditado pelo
66. K]T DE VÍDEO E SOM PARA MULTIMÍDIA:
6?. CÂMERÀ: 12 unidades
' EUII HD USB,
'Com resolução de 1920 x L080 x, Fornato dê Vídeo H,264,
' Campo de visão de 78 glaus,
. Foco automático,
'Doi9 microfones omn id i recionais,
' Cortina de privacidade inteqrada,. Tamanho máximo 35 )t 25 x 20 cm (LxPxA),
' Peso máximo de 1709.;
68. CÀIXÀ DE SOM: 12 pares
' Com conexão bluetooth e USB,
' Tamanho máximo de 35 x 25 x 20cn (LxPxÀ),
' Microfone onnidirecional,
' Cobertura de 360 glaus,
' volume: 85 dBÀ,
' Peso máximo de 5509.;
69. HEÀDSET: 12 Unidades
' ALTO-FALANTE: /O 27lrun
' SENSIBILIDÀDE: 103d8 S.P.L a L kHz
.IMPEDÂNCIA:32Q
. FREQUÊNCIA: 20 HZ - 20 KHZ. TIPO DE PLUG: P2 3,5Ínm (Duas Pontas) MICROFONE:
' TAi4ANHO: /O 5,0 x 6,0 mm

' SENSIBILIDADE: -58 dB +- 2 dB
.IMPEDÂNCIÀ: BAiXA. EREOUENCIÀ: 30 HZ _ 16 KHZ. DI}'ENSÕES DO PRODUTO
' ÀLTURÀ: 24,5cm
' LARGURÀ: 16cn
' COMPRIMENTO: 3, 5crn
' PESO: 0,115 (q)
70. FORMAÇÃO TÉCNICA NA PLATÀFORMÀ GOOGLE WORKSPÀCE FOR EDUCAIION:
. A Secretaria Municipal de Educaçâo de Mogeiro - PB, por neio da Diretoria de lecnologia de
InformaÇão, solicita a contrataÇão de enpresa especializada, no mercado, para prestar serviÇo
dê implantaÇão da plataforma, criaÇão das contas educacionais, das safas dê aulas virtuaig,
ÍrigraÇão, e capacitaÇão da equipe técnica em até 20 (vinte) Técnicos.
. A ImplantaÇão, ensalarnento e formaÇão parê os Técnicos Objetj.vo: Criaçâo das contas para todos
colaboradores, docentes e discentes, tratamento de homÔnimos, ensafamento nas Salas de Aula
virtuâis e fornação pala administração do Google Workspace for Educatioo.
. A FormaÇão Continuada ten como tema o uso pêdaqógico das tecnoLogias educacionais, explorando
o coogle Workspace for Education (Aplicativos Educacionais do Google), com ca!çJa horária EotaI
de 22h, com formato e calga horália de no minino 3 Webinars de 2h ao vivo e 16h de atj.vidades
vj.a Google SaIa de Aula.. Quantidade: 1 turma de até 20 Part.icipantes, (Técnicos em Tf da Secretaria de EducaÇão),
. CapaciEação Técnica na adninistraÇão do Google }lo!kspace for Education para equipe técnica da
secretaria de Educação.
.capacitaÇão será realizada também por neio da plataforÍna do Google sala de AuIa e Google Meet.
' Para adesáo ao Google foE Educatlon, plataforma Google Workspace for Education, a Secretaria
Municipal de EducaÇão de Mogeiro - PB deve lequerer asainatura de acesso à plataforma pala Eodas
as escolas públicas da rede municipaL, com o benefÍcio da gratuidade na assinatura, a
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personalizaÇão do domlnio educacionaL e nos aplicativos do Google Workspace for Education e
acesso pernanente dos usuários, uma vez que destina-se ao uso educacional.
'O Google disponibiliza diveraas ferramentas educacionais que possibilitam aos estudantes
altelnativas para estudos e realização de projetos escolares, com currÍculo flexível e integraÇão
das tecnologias digitais.
' Diante do exposto, justifica-se a necessidade da contrataÇão de empresa especiàlizada para
prestaÇão de serviços concerDentes ao desenvolvimento do Curso especificado que promove!á o uso
pedagógico das tecnologias educacionais nas escolas públ.icas municipais, contribuindo para o
bom desenvolvimento de atividades pedagógicas con uso das tecnologias disponÍveis nas escolas e
plopiciando o cumprimento das metas estabelecidas no PPA,/LOA, cuja aÇão esEá contemplada na Lei
OrÇamentária no 3745 de 23 de Dezembro de 2015, ocorrêrão por conta do prograna de Trabalho e
Atividades- PPA n' 12.366.1269.2743, Fonte no L18 - FUNDEB, Recurso do Tesouro EsbaduaI, Elêmento
de Despesa 33.90.39 - Serviços de Pessoa ,furÍdica.
' Para melhor atendÍÍnento às expectativas soficitamos que a enpresa apresente atestados de
capacidade Eécnica pertinente e compatlvel ?com o objeto desta licitaçáo, apresenEar Declaraçáo
do GoogIe validando que é parcei!o oficial no Brasil do coogle Eor Education, apresentar
comprovante de competência técnica para utilizaÇáo da plataforma Google For Education con pelo
henos 3,000 contas educacionais vinculadas a sua console e Apresentar, no mlnimo, 4 (quatro)
educadores com certificados en Google Educator e, no mlnimo, 1 (um) educador com certificado em
Google Trainer vinculados ao seu Dominio.
71. DAS QUÀNTTDÀDES:
' Capacitar turma de até 20 (vinte) técnicos TI para o uso técnico e pedagóqico das tecnologias
educacionàis disponibilizadas às escolas públicas municipais.
72. DO CRONOGRÀMÀ DO EVENTO:
' Os 20 (vinte) técnicos se!ão divididos em uma turma, cada encontxo deve ser acompanhado por,
no mlnimo, 2 monitores.
?3. PRÂZO DE E)GCUÇÃO:
' O prazo para a execuçâo dos serviÇos náo pode ultrapassar o perÍodo de 12 meses, podendo ser
prorlogado conforme Lei I656,/93;
74. CONFIGURÀÇÃO, GERENCIÀMENTO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO:
' À SoLuÇão deve descrever detalhadamente os equipamentos e servlÇos, a quantidade dos Ínesmos,
o prazo dê entrega e nlvels de serviÇog para atendimento locali
'À SoluÇão devera', a qualquer solicitação da Secretaria da EducaÇão e/ou Unidades, possibilltar
suporte ou oferecer a assistência técnica relativa aos serviços e a'nanutenÇão dos equj-pamentos,
conforne as condiÇÕes deste fermo;
' O gerencianento e nanutenÇão deverão ser executados de nodo proativo, através de um NOC
(Network Operation Cente!) visando a prevenÇão de problemas e a não interrupção do selviÇo,
conforme as condiÇÕes deste Termoi
' A Solução deve permitir que, quando soficitado, haja configuraÇão e/ou reconfiguração, em
conjunto com os técnicos da contratante, dos parânetros dos outros equipamentos que sejam
necessários para a interl-igaÇáo do Objeto deste Edj.tali
' Disponibilizar Central de Atendimênto das 8:00hs a's L7:00hs, de 2'a 6',
' Garantir a soluÇão de defeitos em até' 12 (horas) úteis a' partir da validâção do chamado

' Garantir a configuraÇão ê apliÇâÇão de polltica, atualizaÇôes e reglas de seguranÇa nos APs;
' Pernitir a abertula de chamado pala alteração da configuraÇão, da topologia e das regras de
segurança dos ÀPs;
' Garantir a reconfiguraÇão e alteração de topologia en aLé'12 (horas) úteis a paltir da a
do chamado técnico;
?5. O AGENDAMENTO DE VISITA TÉCNICA.
(OBRIGATÓRIA) nas Unidades poderá ser realizada pelos teLefones (83) 32661033, de seq
sexta-feira das 10:00hs às 15:00hs

tu rà

a

pública, não sendo admitidas, en hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecinento
serviÇos e de dificuldades técnicas não previstas.

À vistoria devera' ser realizada até' 05 {cinco) dia úti1 antes da data fixada para a s

Destacamos que os serviÇos e peÇas para a instalaÇão fÍsica do kit multinldia (PROJE
MULTTMÍDIA, WEBCAN, CÀIXÀS DE SOM ACÚSTICA ÀMPLIEICADA) são partes integrantes do objeto que
ten coÍno exclusividade dar atendiÍnento a instalaÇão, onde A CONTRATADA vencedora do fote 3

dE\,E!á iNSt.AlAr CAdA PROJETOR MULTIMÍDIA, WEBCAN, CAIXAS DE SOM ACÚSTICA ÀMPLIFICÀDÀ AtENdENdO
os serviÇos de mâo de obra e peças necessária:
' À ernpresa devera' enviar, juntamente com as propostas de preÇo, o comprovante de vistoria
técnica, caso realize a vi-sita.
?6. TREINÀT4ENTO PÀRÂ ÀDMINISTRÀÇÃO E OPEBÀÇÃO DA SOLUÇÁO:
.Ao télmino das instalaÇões devera' ser ministrado, em local a ser definido pela contratante,
um treinamênto pala um glupo de Eécnicos indicados pela Secretaria da EducâÇão;
'O lj.cj.tante devera' fornecer todo o material didático necessário pa!a o treinamento;
. Para efej.to de precificaÇão devem ser considerados até 02 (dois) treinados;
. Ào final do treinamento, os funcionários da Secretariâ dâ EducaÇão treinados devem estal
habilitados a operar qualquer equipaÍnento alocado, inclusive a realizar testes para verificar o
funcionamento dos itens quê a soluÇáo é composta, entre outros.
??. IMPIÀNTÀÇÃO DO PROJETO:. Será necegsária ulna reunião de planejamento kickoff com a secretária de EducaÇão ou queÍn for
indicada pela mesna para tlataren um organograna do projeto com prazos e adequaÇáo das salas
para a entrega.
78. CRONOGRÀMÀ MACRO:
'60 dias para a entrega dos eqllipamentos



' 90 dias para a entrega total;
' Prioridade de entrega será decidido con a Secretaria na reunião de ki.ckoff.
79. PRÀZO DE ENTREGA, PAGAMENTO E TREINAMENTO:
' A empresa vencedora receberá em até 30 (trinta) dias da entrega dos equipanentos ê com
referência ao treinamento o mesmo será pago en até 30 (trinta) dias após o curnplimento da Carga
Ho!ária no Total de 22h sendo No mínimo 3 Webinars de 2h ao Vivo e 16h de atividades via Google
Safa de Àula e Implantação, ensalanento e formaÇâo para os Técnicos, CriaÇão das contas para
todos colaboradores, docentes e discentes, tratamento de honônimos, ensalamento nas SaIas de
Aula viltuais e formação pala admlllstraÇão do G Suite for Education.

REIÀÇÃO DAS ESCOIÂS
Item Unidades

Antonio .Iosé de Andrade
senador Rui Ca rneiro
José Benedito da silveira
Valentim Flancisco dos Santo
otávio Erancisco Régis
Joào Paulo II
Maria das Dores Chagas
Primeiro de outubro
traci Rodrigues dê Earias MeIo

Tí]tr",t* n 4 À'lrn'^,,

1E
2E

4E
5E
6E
7E
8E
9E

E. I. E. F.

E. I. E. F.

E. I. E. E.

E. I. E. F.

MARIA DE EÀTIMA SILVEIRA
SECRETÁRIÀ
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ESTÀDO DÀ BÀ
PREEEITT'BÀ MT'NICIPÀI DE I.OGEIRO

co'ÍIssÃo PERIATE!ÍTE DE LrcrrÀçÃo

À}fEXO 01 ÀO TERT'O DE NEFIFÉNCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO ELETRÔNICO NO OOOO4 / 2O2I

PROPOSTÀ

REE.ERENIE: PREGÃO ELEÍRô§ICO N" 0000{/2021
PREFEITURÀ MUNICIPAI DE MOGEIRO - PB.

OB.]ETO: CONTRÀTAçÃO DE EMPRESA PAAÀ AQUISIÇÃO DE CHORMEBOOK, PABÂ CRIAÇÁO DE SAIÀ DE AUI,A 4.0
COM SUPORTE AO 'GOOGLE VJORKSPACE EOR EDUCÀTION ' PARÀ AUXILIAR À SECRETARÍÀ DE EDUCAÇÃO DESTE
MUNICIPIO.

PROPONENTE :

CN P,] :

1- LOTE 01 - IMPLANTÀÇÃO

cóDrco DrscR!íIrüçÁo ur{IrÀDE OUÀTTTIDADE PR!ÇO UlÍlr PREÇO Aort,.
1 "ImpLantação, ensalanênto e folnação para

os Técnicos corn a CriaÇão das contas para
toclos colaboradores, docentes e
discentes, tratamento de homônimo6,
ensalanento naa SâIâs de Àula virtuâis e
formàção para administraÇão do GoogJ.e
workspace for Education, com fornraCo e
Carga Horária de No nínimo 3 webinaas de
2h ao vivo e 16h de ativj.dádês via Google
Sala de Àula, sendo Carga Ho!ária Tota1
de 22h, pâaa 1 turmâ dê âté 20
PaEticipantes. (Técnj.cos en Il da
Secretaria de EducaÇão) . "

UND 1

2 - LO'IE 02 . EQOIPÀMENTOS

c6rco DTSG.DEIAçÃO UITIDàDE OIA}ITIDÀDE PRtqo ultrr. PRrrO\Otrú
1 chromebook - Resistente a guedâs e

derramanento de llquidos para Àfunos
a ÜND 500

\\
2 Chromebook - Resistente a quedas e â

dellamahento de lÍquidos parâ Professores
I'ND L32

\ )"
3 ,IEBCÀ.I.{ UND 12

4 Headfone UND 72

5 Caixa de som UND 72 (.\

LOTE 03 PÀRÀ EXEC

cóDrco DISCRI,ÍINAÇÃO nRcÀ/!&DEro I'NIDÀDE OT'ÀIITIDÀDE PREÇO I,}{IT. PRTçO TOTÀI,

L Plojetor MultimÍdia - 3.600 ÀNSI IJumens
de alto brilhoi 20000:1 de alto contràstei
duas portas HDMI; imagen até 300", bivolt.

UND 72

cabinete de Recarga Intefigente (36
Posições )

UND 72

3 InstalaÇão com fornecimento de nãteliaÍs UND t2

Prezados Senhores,

Nos termos da lici.taÇão em epigrafe, apresentamos proposta conforme abai.xo:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTÀ - RS

PRAZO DE ENTREGÀ:
COND]ÇÔES DE PAGAT4ENTO:
VAIIDADE DESTA PROPOSTA:

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



Loca1 e Data.

NOME/CPF/ASSINÀTURÀ
Representante legal do proponente.

OBSERVÀÇÃO: a proposta dêverá ser efaborâcla eú papel timbrado do proponente
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ESTÀDO DÀ BA
PREEEITOR,A MI'NICIPÀ! DE }O@IRO

COMISSÃO PERI,ÍÀIIENTE DE',ICIEÀÇÃO

À}IE:XO II - PREGÁO ELE1BôNICO N' OOOO.I/2021

MODELO DE DECIÀRÀÇÃ.O - náo possuir no quadro societário servidor do ORC

REEERENTE: PRTGÃO EI,EIRôNICO NC OOOO.I/2021
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNP.f

1.0 - DEcIÀRÀÇÃo de que não possui no quadro societário, servidor púbtico da ativa do órgão
realizador do certame ou de qualquer entldade a ele vinculada.

o ploponente acima qualificado declara não possuir em seu quadlo societário e de funcionáli.os,
qualquer servi-dor efetivo ou cornissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal. de Mogeiro,
como tarnbéÍr em nenhum outro órgão ou entldade a ela vinculada, exercendo funçÕes técnicas,
gerenciais, comerciais, administrativas ou sociêtárias.

Loca1 e Data.

NOME,/CPE,/ASS INATURA
Representante legal do proponente.

oBSERvÀÇÃo: a declaaação deverá ser elaborâda êm pâpel timbrado do proponênte.
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ESTÀDO DÀ
PREEEITT'RÀ !,IT'NICI PÀI DE I.OGEIRO

COMISSÃO PERIANENTE DE LICTIAÇâ,O

ÀlfExo rrr - PREGÃo Er.ErRÔNrco N" oooo4,/2021

MINUTA DÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀrÀ DE RECISTRO DE PREçoS N"t . -../2O2L

Àos ., dias do mês de .. de ..., na sede da CoÍlissão Pernanente de LicitaÇão da Prefeitura
Municipal de Mogeiro, Estado da Paraíba, localizada na Av. Presidente João Pessoa - Centro -
Mogeiro - PB, nos termos da Lei Fedelal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidj.ariamente a
Lei Federal n' 8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Cornpfementar n' 123, de 14 de Dezembro de
2006; Decreto Federal no 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal no 10.024, de 20 de
SetemSlo de 2019; e Legis.laçào pertinente, consideladas as altelaçôes posteliores das refelidas
normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico n"
00004/202f que objetiva o registro de preÇos para: CoNTRATÀÇÃO DE EMPRESA pAÀA ÀOUISIÇÃO DE
CHORMEBOOK, PÀRÀ CRIÀÇÃO DE SALA DE AUIÀ 4.0 COM SUPORTE AO 'GOOGLE WORKSPÀCE FOR EDUCATION I

PÀxÀ ÀUXILIAB A SECRETÀRIA DE EDUCÀÇÃO DESTE MUNICIPIO; resolve registrar o preço nos seguintes
termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE
I,IOGEIRO - CNPJ n' 08.866.501,/0001-67.

VEI{CEDOR:
CNPJ:
smÀI.:

I - rãtt
ITE}I ESEBCITICÀÇÃO laRcÀ UNID OUÂ}IT

Total do Lote 1

-

2 - t§rE
ITEX EsPECrrrCÀçÃO raRcÀ UNID Qt ÀItE

Total do Lote 2
rI

cússsLÀ pRruErRÀ - DÀ rrÀrrDÀDE Dog pREços:
A referida Àta de Registro de PreÇos terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de publicaÇão de seu extrato na imprensa oficial.

À existência de preÇos legistrados não obriga a Prefeitula Municipal de Mogeiro armar
contrataÇões oriundas do Sistena de Rêgistro de Preços ou nos quantitativos es dos,
facultêndo-se a realizaÇão de licitaÇão especlfica para aquisição pretendida, ass
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condiÇões, sem que caiba direito a
ou indenizaÇão,

CLÁusULÀ slcutDÀ - DÀ I,TILÍZÀÇÀO DÂ ÀTA DE REGISTRO DE PREçOS:
A cada efetivaÇão da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata,
formalizada através do respectivo Pedido de conpra, serão observadas as cláusulaa
constantes do Editat de licitaÇão que a precedeu, modalidade Pregão Presencj.al no
parte integrante do presente instrumento de comprornisso. À presente Àta de Registro
durante sua vigência poderá ser utj.Iizada:

ada
ao

devi dane
e condiçôes
00004 /2027,
de PreÇos,

PeIa Prefeitura Municipal de Mogeiro, que tambén é o órgão gerenciador responsáveI peIô
administração e controle desta Ata, lepresentada pela sua estrut.ura organizacional definida no
respectivo o!Çamento programa.

Por órgãos ou entidades da administraÇâo pública, observadas
no OO0O4/202L, que fizerem adesão a esta Ata, mediante
ge!enciador.

a
disposições do Pregão Presencial

consulta e a anuência do órgão

CU{SSVLÀ TERCEIRÀ - DÀS DISPOSIçõES GERÀIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n"
proposta vencedora do refelido certamê:

00004/2021 e seus anexos, e a seguinte



Lote (s) :

Valor: R§

Lote (s) :

Valor r RS

CIáI,SI,I.À QINRTÀ - DO FORO:
Para dirünir as questÕes decorrentes da utilizaÇão da presente Ata, fica eLeito o Foro da Comarca
de Itabaiana.



ESTàDO DÀ
PNEE'EITORÀ MT'N:CIPÀI. DE IOGEIRO

coMlggÀo PER!ÂNENTZ DE r.rCÍTÀçÃO

ÀNtsXO rV - PREêÃO Er.EÍRôNICO No OOOO{/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

coNERÀlO Xo: ..../...-CPL

po! .. .. residente e domiciliado Dâ . , . .,
CPE no . Calteira de Identidade
aa partes contratantes assinar o presente
sêguintes:

TERMO DE CONTRÀTO QUE ENTRE SI CELEBRAM À PREFEITURÀ MUNICIPAL DE
MOGEIRO E ., PARÃ EORNECIMENTO CONEORME DISCRIM]NÀDO NESTE
INSTRUMENTO NÀ PORMA ABAIXO:

Pelo presente instru]nento de contlato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogeiro - Àv.
Presidente .loão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, CNP,I n' 08.866.501/0001-67, neste ato
representada pelo Prefeito Antonio ,fosé Ferrei.ra, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e
doniciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Area Rura] - Mogeiro - PB, CPE n" 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n" 3360118 SSPPA, doravante sinplesmente CONrRÀ?ÀNTE. e do outro lado

- ..., CNPJ no .....,,,,, neste ato representado

Do ...,, doravantê simplesnente CONTBÀTADO, decidiraÍn
contrato, o qual se regerá pelas cfáusulas e condiÇões

cúusl,IÀ PRIUEIR]A - Dos FI,IiIDN,íEMog:
Este contrato decorre da licitação nodalidade Preqão ELetrônico no OOOO4/2021, processada nos
termos da Lei Eederal no 10.520, dê 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nô
8.666, de 21 de Junho de 1993, Lei Complementar no 123, de 14 de Dêzembro dê 2006; Decleto
Federal n" 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal n" 10.024, de 20 de Seterüro de
2019; e legislaçáo pertinente, consideradas as alteraÇôes posteriores das referidas normas.

CLÁT'SU',À SEGT'TIDÂ - DO OBJTTO:
o presente contrato tem por objero: coNTRÀTAÇÃo DE EMPRESÀ PARÀ AQUISIÇÃO DE CHORMEBOOK, PÀXÀ
CRIAÇÂO DE SALA DE AULA 4.0 COM SUPORTE AO 'GOOGLE }IORKSPACE FOR EDUCÀT]ON' PARÀ AUXILIÀR A
SECRETARIÀ DE EDUCÀÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

o fornecimento deverá ser executado rigolosamente de
instrumento, proposta apresentada, especificaÇões
Iicitação modalidade Pregão Eletrônico no 0OOO4/2021
esses que ficam fazendo partes integrantes do presente
será realizado na forma parcelada,

acordo com as condiÇões expreasas neste
técnicas correspondentes, processo de
e instruÇões do Contratante, documentos
contrato, independente de transcr ao; e

cúUguLÀ TERCEIRÀ - DO \TÀI.OR E PREÇOS:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$

CIáUSU.À QUÀRTÀ - DO REÀ.'USTAI.IENTO:
os pleços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de un ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os pleÇos poderâo
sofrer reajuste após o intêrregno de un ano, na mesna proporÇão da variação verificada no IPCA-
IBGE acumu.l-ado, tonando-se por base o mês dê apresentaÇão da lespectiva p.roposta, exclusivamente
para as obrigaçÕes iniciadas e concluÍdas após a ocorrência da anualidade,
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno nlnimo de um ano se!á contado a partir dos
efeitos financeiros do úItino reâJuste.
No caso de atraso ou náo divulgaÇão do Índice de reajustanento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela úftj.ma variação conhecida, liqui.dando a diferenÇa correspondente
tão Iogo seja divulgado o lndice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar nemória de
cálcuIo refelente ao reajustamento de preços do valor remanescente, senpre que este ocorrer.
Nas aferiÇões finais, o lndicê utilizado para reajuste sêrá, obligatorj-amente, o definitivo.
Caso o indice estabefecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não poasa
maj-s se! utiLizado, será adotado, em substiEuiÇão, o que vier a ser determinado pela legislaÇão
entáo em vigor.
Na ausência de previsão legal quanto ao Índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo adj.tj.vo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CtÁ,SgT.À QI'INTÀ - DÀ DOIÀÇÃO:
As despesas correrão por conta da geguinte dotaÇão, constante do orÇamento vigente:

'Y'

't.:.



Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/20220 02.O3O SEC. DE EDUCACAO,
CULTURÀ, ESP, LÂZER E TURTSMO 02030.t2.122.2006.2948 MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESp,
LÀZER E TURTSM 02030.12.361.1006.1004 INFoRlrÀTrzÀÇÃo DAs EscorÀs PUBLICÀS 4.4.90.52.00.00 111
EQUIPÀMENTOS E MÀTERIAL PERMjANENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
02030.L2.361.1006.2928 NÀUT. DÀS ATrV. DO ENSTNO TUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 124 EQUTPAMENTOS E
MATERIAL PERMÀNENTE 02030.72,36L.2006.1007 ÀQUÍS. DE MOVEIS E EOUIP. PAAÀ UNIDADE DE EDUCAÇÁO
4.4.90.52.00.00 IlL EQUIPAMENTOS E MÀIERrAL PERMANENTE 02030.12.365.1007.1006 ÀOUTS.DE MOVETS E
EOUÍP. SAIÀS DE EDUC. INFANTIL 02030.12.365.1007.2024 M'q,NUTENCAO DÀS ÀTIVIDADES DÀ EDUCÀCAO
INFANT ] L

CIÁDS(,I.À SE:CIÀ - DO PÀCâüENÍO:
O pagamento se!á efetuado na Tesouraria do Contratante, rnediante processo regular, da seguinte
maneira: Pa!a ocorrêr no prazo de t!inta dias, contados do perlodo de adimplemento.

cLÁusur.À sÉrn A - Do pRrrzo E Dà vrcÊNcrÀ:
O plazo máximo de entrega do objeto ora contlatado,
hipóteses previstas no Art, 57, § 1o, da Lei 8.666/93,
da enissão do Pedido de Conpra:
a - Entrega: 90 (noventa) dias,
À vigência do presente contrato será determinada: até
considerada da data de sua asainatura.

que admite prorrogaÇão nas condiÇões e
está abaixo indicado e será considerado

o final do exercÍcio financeiro de 202L,

CLÁUSULÀ oIIÀt,À - DÀ§ oBRÍGAçõES Do CoNTRÀTÀNTE:
a - Efetuar o pagarnento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;
c - Notificar o Contratado sobre qualque! j.rregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscaLizaÇão, o que não exime o Contlatado de suas
responsabifidades contratuais e lega is;
d - Desj.gnar replesentantes con atribuiÇÕes de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especj.almente para acompanhar e fiscaLizar a sua execução, respectivanente,
perrnitida a contratação de terceiros para assistência e subsldio de infornaÇões pertinentes a
essas atribuiÇÕes.

cuíugt,IÀ NolG - DÀs oBRrcÀÇõEs Do coNTRÀrNro:
a - Executar devidanente o fornecimento descri.to na C1áusula correspondente do presente contrato,
dentro dos nel.hores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relaclonada
ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaçÕes concernentes à legislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
tltulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - Hanter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execuÇão do contrato,
que o represente integralmente en todos os seus atos;
d - Pernitir e facilitar a fiscalizâção do Contratante devendo prestar os infolmes e
esclarecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, não excluindo ou reduzindo essa re sponsabi I ida de
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instlrmen
o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibiLidade com as obrj-gaÇões ass
todas as condiÇões de habilitaÇão ê qualificação exigidas no respectivo processo liclta
apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

cúÁusuLÀ DÉCIUÀ - DÀ ÀTTERÀÇÃo E REscIsÃo:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unil-ateralmente pelo Contratante
ou por acordo entre as parEes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pleno
direito, conforme o disposto nos Àrts, 1'l , 18 e 79, todos da Lej. 8.666/93.
o Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesmas condiÇôes contratuais, os ac!éscinos ou
supressões que se fizerem nas conpras, até o respectivo limite fixado oo Art. 65, § 1'da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressâo poderá exceder o limite estabeleÇido, salvo as supressões
lesultantes de acordo celebrado êntre os contratantes.

ctÁIrguÍ.À DÉcu'n pRn.rEmÀ - Do RECEBu.IENTo:
Executado o presente contrato e obselvadas as condiçÕes de adimplemento das obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos e prazoa para recebe! o seu objeto pelo contratante obedecerão, conforme o
caso, às disposlÇões dos Àrts. 13 a 16t da Lei 8.666/93.

Ct.iíUSt,LÀ DÉCDA,gE@TDÂ - DAg PEI{AIIDÀDES:
A recusa injusta ern deixar de cumprir as obrigaÇôes assrrmidas e preceitos legais, sujeita!á o
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalj.dades previstas nos Arta. 86 e 87, da
Lei 8.666,/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,58 (zero vírgula cinco po! cento) aplicada
gobre o valor do contlato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execuÇáo do objeto ora
contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuÇâo total ou
parcial do contrato; d - sj.nultaneamentê, qualquer das penalidades cablveis fundamêntadas na
Lei 8.666/93 e na Lei. !0.520/02.
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crÁust,IÀ DÉcrt{A TERCETRÀ - DÀ coi,rpENsÀÇÃo FTMNCETRÀ:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos telmos deste j-nstlumento, e desde que o Contratado
não tenha concorrido de alguma forna para o atraso, será adnltida a compensaÇâo fj.nanceira,
devida desde a data limj.te fixada pala o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento
da parcela. Os encargos molatórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados con
utilizaÇãodaseguintefórmula:EM=NrVPxI,onde:EM=encargosmoratórios;N=númerode
dias entre a data prevista para o pagamento e a do êfetivo pagamento; VP = valor da parcela a
serpaga;ef=lndicedeconpensaÇãofinanceira.assimapurado:I=(TX+100)+365,sendolX
= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últinos doze meses ou, na gua fa1ta, um novo lndice
adotado pelo coverno Eederal que o substitua. Na hipótese do referido lndice estabelecido para
a compensação Íinanceila venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa maj.s ser utilizado,
será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser deterninado pela legislaÇão entâo em vigor,

crÁusur.À oÉcna euenre - Do DoRo:
Para dirimir as questóes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Eolo da Comalca de
Itabaiana.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contlato em 02(duas) vias, o qual vai
assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Mogeiro - PB,

PELO CONTRÂTANTE

de de

TESTEMUNHÃS

PELO CONTRÀTÀDO


