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PROCESgO

OO00a,/2021

MODÀI,ÍDÀDE: PREGÃO ELETRÔNICO

CRITÉRIO: MENOR

PREÇO

Órgão Rêâlizador do Certame:
PREEEITURÀ MUNICIPÀI DE I4OGEIRO
PRESIDENTE JOÃO PESSOÀ, 47 - CENTRO - I{OGEIRO
CEP: 58375-000 - E-nail: f iêitacaotnoge i rocuol . com.

Àv.

- pB.
b! - Tel.: (83)

32661,033

O Órgão Realj.zador do Certalne acima quafificado, inscrito no CNPJ 08.866.501/OOOL-61 , dolavante
d.noEirado li4rlarDaDte ORC e que neste ato é também o Ôrgão Gerênciado! responsáveI pela
condução do conjunto de procedimentos do presente rêgistro de preÇos e gerenciamênto dâ Ata de
Registro de Preços dele decorrente, torna púbIico para conhecimento de quantos possam interessa!
que fará lealizar através do Plegoeiro Oficial, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado
no endereço acima, às 08 r00 horas do dia 08 de Junho dê 2021, por neio do
site
https://wr.r!r.portaldecompraspublicas.com.br, IicitaÇão na modalidâde Pregão nô
OO004/2021, na forna eletrônica, com critério de julgahento menor pleço pol lote, e o
fornêcimênto rêalizado na forma palcelada; tudo de acordo com este instrunento e em obsêrváncia
a Lei Eêdêra1 no 10.520, dê 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Eederal n. 8.666, de
21 de Junho de 1993; Lei Complenentar no 123, de 14 de Dezenblo dê 2006, Decreto federal no
'l ,892t de 23 de Janeilo dê 2013; Decreto Eedêrâl n' 10.024, de 20 dê Setehbro dê 2019; e
Iegislação pertinente, consideradas as alterâÇóes posterioreg das !eferidas normas; conforme
os critérios e procediÍnentos a seguir definidos, visando o Registro de PreÇos para:
CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PAÀÀ AOUISIÇÁO DE CHORT{EBOOK, PARÀ CRIAÇÃO DE SALÀ DE AULÀ 4.0
COM SUPORTE ÀO 'GOOGLE WORKSPÀCE POR EDUCATION' PABÀ AUX]IIAR A SECRETÀRIA DE EDUCÀÇÃO DESTE
MUNICÍPIO.

Drt d. .b.rtun d. rêsllo públic.: OelO6/2021. Eorário: 08:00 - borório d.
Bra!íIia. Data para inlcio da fase de lances: 08/06/2O2f. Horálio: 08:30 horário de
Brasilia. LocaLr https: //Lruu. polta ldecomprà spubl icas . com. br
1. 0 .DO

@Jrro

1.1,constitui objeto da presente licitaÇão: coNTRÀTAÇÁo DE EMPRESA PÀxÀ ÀoursrÇÃo DE cHoRHEBooK,
PARÀ CRIAÇÃO DE SAIA DE ÀUIÀ 4.0 COM SUPORTE ÀO 'GOOGLE IIORKSPACE EOR EDUCÀTIONI PÀ.RÀ ÀUXILIÀR

A

SECRETARIA DE EDUCÀÇÃO DESTE MUNICIPIO.

1.2.4s especificaÇões do objeto ora Iicitado - quantitativo e condiÇões -, encont!am-se
devidamente detalhadas no colrespondente Termo de Referência - Ànexo I deste instlrmento, onde
consta, inclusive, a estimativa consofidâdâ dê quantidades a sereÍn eventualmente contratadas
pelo ORC.
1.3.O certame visa seleciona! a ploposta nais vantajosa objeEivando folma! SisteÍna de Registlo
dê P.rêÇos pâra contlataÇões futuras, conforme a nolna vigente.
1.4.o Rêgistro de PreÇos será formalizado por intermédio da Atâ de Registlo de P!êços, nos
termos do Ànexo III e nês condiÇões previstas nêste instru.menta.
1.5.Os preÇos registlados têrão a validade de 12(doze) meses, a parti! da data de publicaÇão do
extrâto da respectiva Àta de Regj.stro de PreÇos na imprensa oficial, e a execuÇão do objeto ora
licitado será de acordo com as necessidades do oRc no refeÍido período.
1.6.À licitaçâo será dividida em lotes, formâdos por un ou mais j.tens, confoflne tabela constante
do Termo de Referência Ànexo I, facuftando-se êo licitante a participação em quantos fotes
forem de sêu interesse, devendo oferecer proposta pala todos os itens gue conpõem o lotê.
1.7.O critério de julgamento adotado será o rnenor preço 91obal do Iote, observadas as exigên
contidas negtê instrunento e seus anexos quânto às especificaÇões do objeto.
1.8.À êontrataçâo acima descrita, quê será procêssada nos termos deste instrumento convocatór
especificaÇôes técnicas e infofinações complementares çFre o acompanham, quândo fo! o ca
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir dêmanda específica
CONTRÂTÀÇÀO DE EMPRESÀ PÀRÀ AOUISIÇÃO DE CHORMEBOOK, PÀRA CRIÀÇÃO DE SAIÀ DE AULà 4 . O COM SUPORTE
SECRETARÍÀ DE EDUCÀÇÃO DESTE MUNICIPIO.
'GOOGLE VIORKSPÀCE EOR EDUCATÍON' PARÀ AUXIIIÀR

AO

À

considelada oportuna e imprescindlvel, bem como relevante medida de interesse público; e ainda,
pefê nêcessidade de desênvolvimento de aÇões continuadàs para a promoção de atividades
pertinêntês, visando à ÍnaximizaÇâo dos reculsos en !e1açáo aos objetivos programados, observadas
as di.retrizes e metas definidas nas ferramentas de planêjamento aprovâdas.
1.9.Na refe!ida contratação se!á concedido tratamento dife!eôciado e 9iÍnplificâdo palâ as
Microemprêsâs e Etnpresâs de Pêqueno Porte, nos limites plevistos da Lei 123l06. Todaviâ, serão

afastados os beneflcios êstabeLecidos
s inu Itaneâment e, as situaÇôes previstas
legal.

nos
nos

Arts. 4? e 48, por estarem presentes, isolada ou
incisos II e III, do À!t, 49, todos do mesno diploma

2.0.DÀ rt{PocrqÇÀo lo EDtrÀr, E Do pEDrDo DE ESCr.IRICII,@IIO
2.1.Inforttlações ou esclarecimentos soble esta licitaÇão, serão prestados nos horários norlnais
de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.
2.2.0u4.1quêr pessoa - cidadão ou licitante - poderá impugnar os temos do Editat deste celtane,
se manifestada por escrito e diligÍda ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da sessão púb1ica,
2,3.A respectj,va petiÇão será aplesentada da sêguinte forna:
2.3.l.Protocolizando o origj.nal, nos horálios de expediente acinê indicados, exclusivêjnente no
seguinte endereÇo: Av. Presidente João Pessoa, 4? - Centlo - Mogeiro - pB.
2.4.Caberá ao Plêgoêilo, auxiliado pefos responsávêis peLa êlaboraÇáo deste Edital e dos seus
anexos, decidir sob.e a inpugnação no prazo de até 02 (dois) diâs úteis, contados da data de
recebimento da j.npugDaÇão,
2,5.Acol.hida a j.mpugnaÇâo, será definida e publicadâ nova data pâra a realj.zação do celtamê.
2'6.os pedidos de escla.recihentos referentês a este processo ]icitatório deverão ser ênvj.ados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antêriores à data designada pala abertula dâ sessão
púbLica, por meio eletrônico, exclusivamente, da seguj.nte forna:
2.6.1.No endereÇo: https: //w!rw. port a tdeconp!ê spubl icas . com. b!i ê
2 .6,2 , Pelo e-nail: licitacaomogeirocuol.com.b!.
2.7'O Pregoeiro !espondêrá aos pedidos de êscl-arecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados dâ data de recebimento do pedido, e poderá reguisitar subsÍdios formais aos responsáveis
pêIa elaboraçâo deste Edital ê dôs seus anexos.
2.8.Às respostas aoa pedidos de esclarecj-mentos serão divulgadas pelo gistema e vincularão os
participantes e a administração.
2.9.4s impugnaÇões e pedidos de escLalecimentos não suspenden os plazos previstos no cêrtane.
2.10.À concessão de efej.to suspensivo à impugnação é nêdida excepcionâl e dêverá set motivada
pelo Pregoeiro, nos autos do processo de Iicitação.
3,o.DOg

!t

BíBTTOS prnÀ LrCÍrÀçÂO

3.1.Àos participantes serâo fornecidos os seguintes êfementoa que integlam este Edita] para
todos os fins e efei.tos:
3.1.1.ÀNEXO I - TERUO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICÀÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECIÀRÀÇÃO - não possuir no guâdro
3.1.3.ANEXO IÍI - MINUTA DA ÀTA DE REGISTRO DE PREÇO;
3.1.4.ANEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.
3.2.4 obtenÇão do Edital poderá sêr feita da seguinte forma:

3.2.1.Junto ao Pregoeiro: gratuitamentê;
3,2.2 , Pe1os

www.mogeiro.pb.

r.

societálio sêrvidor do

ORC;

ê

gov.b!/Iicj.tacoes; wwvr.tce.pb. gov.br; https: //wu!r.

si,tea:
portal.dêcompraspu-bL icas . com, b

4.0, Do suEoRt.l r,EctI.

4.L.Esta lj.citação rege!-se-á pêla Lei Eederal no 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
iamente a Lei Federal no 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Conplementar n'123, dê 14
de Dezenbro de 2006; Decreto Eederal n" 1,892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Eêdera1 no
10.024, de 20 dê SeteÍüro de 2019; e legislaÇão pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo paltes integrantes destê Editaf, independente
de tlanscrição.
aubs j.di ar

s.O.DO PRÀZO r DOS RECURSOS GÇrtúErráRrOS
5.1.O plazo máximo para a execução do objêto ora licitêdo, confollne suas característ.icas e as
necessidades do ORC, e que admite prorrogaÇão nos casos plevistos pela Lei A.666/93t está abâj.xo
indicado e 9e!á conslderado a partir da enissão do Pedido de Conpla:

Entlega: 60 (noventa) dias.
5.2.O fornecimento será executado de acordo com as especificaÇôes definidas no correspondente
Termo de Referência - Anexo I. Na hipótese do .referido termo não estabefecer o local para a
entrega, observâda â demanda e oportunidade, essa se!á feita na sede do oRC ou em uma das
unidâdês âdmi ni strativa s, por eIe indicada, que compôe a sua estrutura operacional.
o
5.3.O prazo de vigêncj.a do correspondente contrato será deterÍninâdo: âté o final do exer
financeiro de 2O2I, considêrado da datâ de sua âssinatura.
5,4.Às despêsas decorrentes do objêto deste certame, corre!ão por conta da seguinte dotaÇão
Recursos Próprios do HunicÍpio de Mogej.ro: LEI MUNICIPÀI 340/20220 02,030 SEC, DE E
CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMO 02O3O,I2.I22.2006.2948 MANUTENçÁO DA SEC. EDUCÀÇÂO, CULT, ES
LÀZER E TURTSM 02030.12.361.1006.1004 INEORMÃTrZAÇÃO DAS ESCOLÀS PUBLTCÀS 4.4.90.52.00.00 11
EOUIPAMENTOS E MÀTERIÀI PERMANENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDI
02030.12.361.1006.2928 NAUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDÀI'íENTÀI 4.4.90.52.00.00 124 EoUIPÀMENTOS E
MÀTERIÀI PERMANENTE 02030.12.361.2006.100? ÀOOIS. DE MOVEIS E EOU]P. PÀRÀ UNIDÀDE DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.00 111 EoUrPÀMENTOS E MÀTERrAr PERI.,rÀNENTE 02030.12.365.1007.1006 AoUTS.DE MOVEIS E
EQUrp. SAIÀS 0E EDUC, TNEANTTT 02030,12.365.L007.2024 MANUTENCÀo DAS ATTVIDADES DA EDUCÀCAO
INEÀNTI],.

5.5.Quando a validade da Àta de Reqistro de Pleço ultrapassar o exerclcj.o

financeiro âtuaf,

as

despesas dêcorlentes de eventuais contrataÇóes futuras, corrêráo por conta das respectivas
dotaçôes plevistas no orçamento do exelclcio financeiro posterior,

6.0.D r

co{DrÇõEs DE PrRErcrPrçío

paltlclpar os interessâdos cujo ramo de atj.vj.dadê seja conpativel com o objeto desta
licitaÇáo, e que estejam com credênciamento regula! junto ao ORC, condição pa!a obter, mediante
procedimento regulêr definido pelo refelido ólgâo, umâ ísenha de acesson específica. O
procedirnento necessá!io para à realizaÇão do refelido credenciamento, tahbén está disponíve1 no
endereÇo: https: / /vrww. po!ta ldecomplaspu.bt icas . com, br.
6.2.O licitante deverá utilj.zar essa "senha" para acesso ao sistena efetrônico, sendo que a
simplês validadê no prazo de vigência, não significa sua habilitação automática em qual,quer
Pregâo, na forma eletrônica, que vênha a participa!; etapa a sê! cumprida a cada certame.
6.3,4 participaçâo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inctusive as Microenpresas
e Enpresas de Pequeno Porte, nos termos da legislaÇão vigente.
6.4.Não poderão participàr os j.ntereasados:
6,4.1,oue não àtendan às condiÇões deste Edital e seus ânexosi
6,4.2,Estrangeiros que não tenham representação 1êga1 no BrasiI com poderes expressos para
lecebê! citaçâo e responder adftinistrativa ou judicialmentei
6.4.3.oue estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou en processo de dissolução
6.1.Poderão

ou I iquidaÇão;
6.4 .4.Proibidos de participar de licj-taÇões e celebrar contlatos admini st rat ivos, na forrna da
1e9 islaÇão vigente;
6.4 .5.Cujo estatuto ou contrâto soêial náo incfuir o objeto desta licitação; e
6.4 .6.0ue sê enquadrem nàs vedaçõês plevistês no Àrt. 90, da Lei 8.666/93.
6.5 .É vêdada a participaÇão de entidades emprêsariais que estêjam reunidas em consó!cio.
6.6 .Como condiÇâo para participaÇâo no Pregão, o licitante deverá procêdel, pre liminarment e, à
dêvida 'quâIificaçáon medi-ante o preenchimento, no sistema elet!ônico, dê todos os canpos
necessários e obrigatórios, tais cono:
6.6,1.oue cumpre os leguj,sitos estabetecj.dos no Art. 3', da Lei 123106, estando, poEtanto, âpto
a usufruir do tlatamento favorecido estêbel.ecido nos seus Àrts, 42 a 49, sendo que:
6.6.1.1,Nos itens exclusivos para participaÇão dê nicroempÍesas e enpresas de pequeno porte, o
não curÍprimento dos requisitos do lefelido artigo impedirá a pârticipaÇão do licitante nos
lespectivos itens; e
6.6.1.2,Nos itens êm que a participaÇão não for exclusj.va para microempresas e enpresas de
pequeno polte, o não cumplimênto desses leguisitos apenas produzirá o êfeito de o licitante náo
ter direito âo tlatahento favorecido previsto \a Le! L23/06, nesmo que ME ou EPP.
6.6,2.0ue está ciente e concorda com ôs condiÇôes contidag no Edital e seus anexos.
6.6.3.Que curnpre os requisitos para a habilitâção definidos no Edj.tal e que a proposta
apresentada está ern confofinidêde com âs exigências êditalÍcias.
6.6.{.Oue inexj.ste fâto inpêditivo para sua habj.litaÇâo no celtame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocoÍrências posteriores.
6.6,5.0ue não empregâ mênor de I8 anos em tlabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
mênol dê 16 anos, salvo meno!, a paltir de 14 anos, na condiÇáo dê aprendiz, nos têínos do
artigo 7ô, )(xXIII, da Constituição Federal.
6.6.6.0uê não possui, em sua cadeia produtiva, êmpregado executando trabalho degradante ou
forÇado, observândo o disposto nos Incisos III e Iv, do Art. 1'e no fnciso III, do Art. 5', da
ConstituiÇáo Eedetal,
6.6.?.Oue os bens são produzidos po! enpresas que comproven cunprirnento de reserva de cargos
prevista em lei para pêssoà con defj.ciência ou parâ reabiLitado da Previdênciâ Social, confoflne
disposto no À!t. 93, dâ Lei Eedelal no 8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendêm às rêgras
dê acessibilidade previstas na legisfaÇão.
6,6.8,Oue a proposta foj. elabolada de forma independente, nos termos da Instlução Normativa no
02, de 76 de seteÍiblo de 2009, da Sêcretê!ia de Logistica ê Tecnologia da Informaçâo do Ministério
do Planêjamento e Gestáo.
6.?.À dêclaraÇão falsa relativa ao cumprinento dê qualquer condiÇão sujeitârá o licitante às
sanÇões aplicáveis previstas eln Lei e neste Edital'
6.8.O Pregoeiro poderá promover diligência, na forna do Àtt. 43, §3o, da Lei 8'666/93, destinada
a esclarecer as infornaÇóes declaladas, inclusive, se o lj.citante é, de fato e de direj'to,
considelado microênpresa ou empresa de pequeno porte.
7,0.DO

CRID!I!CTÀ!TEiE<)

?.1..O credênciamento é o nlvef básico de cadastlo no ORC, que permite aos interess ado s
r
regularmentê càdastlados, acesso ao sistema êIet!ônico utilizado ê a palticipaçáo em çÍlla1
Pregão, na sua forna ê]êtrônica, plonovido pelo órgão, ê ocorle!á pela atribuição de "sê
pes6oal. Todo o proêedimento necessário para realizar o cledenciamento, tahbém está dispon
no endeleço: https: / /'ru!r. portafdecompra spub I i ca s . com. br.
7.2.O crêdênciâmento junto âo ORC pala participaÇão deste Pregão, implica a rêsponsabilidade
licitante ou de seu representantê fegal e a presunÇão de sua cêpâcidade técnica Para realizâç
das transâçôes inerentes ao certame.
?.3,o Licitânte responsabiliza-se exclusivâ e formalmente pefas transações efetuadas êm seu
none, assume corflo firmes e verdadeiras suas propostaa e seus Iancês, inclusive os atos
praticados, diretamente ou por seLl lepregentante, excluída â !êsponsabilidade do p!ôvêdor do
sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorlentes de uso i.ndevido da lefetida "senha"
de acesso, âinda gue po.r terceiros.
8.0.DÀ ÀPRESÉIEIÇÃO DA PROPOSIÀ E

DOg DOCÍTGNEOS DE EÀBrLtrÀÇÀO

encaminharão, exclusivamente po! meio do sistema eletlônico ut il izado,
conconitânteÍnente com os documentos de HÀBÍLITÀÇÃO exigidos neste Edital, PROPOSTA com a

8.1.Os licitantês

descriçâo do objeto ofertado e o preÇo, até a data e o horárj.o estabêIecidos para abertura da
sessáo púb1ica, quando, enteo, ence!!ar-se-á autonâticamente essa etapa de env-io da referida
documentaÇáo.

8,2,O envio dâ proposta, acompanhada dos docunentos de habilitâÇão exigidos neste Edital,
ocolrerá po! neio de "senha" de acesso êo sistêma eletrÔnico.
8.3.4s Microêmpresas e Enplesas de Pequeno Porte deverão encaminha-r a documentaçâo de
habilitaÇão, aj.nda que haja alguma restrição de leguLa!idàde fiscêl e trâbâlhista, nos termoa
do Àrt. 43, S 1', da Lef L23/06.
8.4.Incunbirá ao licitante acompanhar a9 operaÇôes no sistema efetrônj.co durante a sessão púbIica
do Pregão, ficando rêsponsávê1 pelo ónus decorrentê da perda de negócios, diante da j.nobservenciê
de quaisquer mensagens enitidas pelo sistema ou de sua dêsconexâo.
8.5.Àté a abertura da sessão pú.bl-ica, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os docunentos de habilitaÇão anteriormente inseridos no sistena.
8,6.Não será estâbe.lecidâ, nessa etapâ do certamê, oldeÍn de classificâçáo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorre!á após a real-j.zaÇâo dos procedimentos de negocj.açáo e

julgamento da proposta.
8.7.Os docu.nentos que compõem a proposta e a habilitaÇáo do licj.tante melho! cl.assificado somêntê
sêrão disponibilizados para avaliaÇão do Prêgoeiro e para acesso púbIico após o êncêrramênto do
envio de lances.
8.8.o licitante se!á responsável por todas as transaÇôes gue foren efetuadas em aeu nome no
sistêma elêtrônico, assrmindo cono firmes e veldadeiras suas propostas e lances.
8.9.Todas as referência de tempo neste Edital, no aviso e dulante a sessão pública obedece!ão o
horário de BrasÍIiâ - DE.
8.10.O lj,citantê podeÍá substituir aqueles docwnentos de habi.litaÇão, exiqj.dos neste celtame,
gue constem do Sistema de Cadastratnento Unificado de fornecedores SICÀE do Governo Federal,
apleaentando, obrigatoriamênte, en substituição apenas aos documentos por ê1e abrangidos, a
respectiva "Decfaração" de situação do fornêcedor, emitida peLo referj-do sistena, em plena
validade, assin considerada: â dâta de vencimento do cadastro e, prj.ncipalmente, a validade do
documento registrado.
9.O.DO PAIEiCEIIiENIO DÀ

PROPOSTà

9.1.O Iicitante dêvêrá enviâr suê PRoPosIÀ mediante o pleenchimento, no sistema eletrônico, de
todos os campos necessários e obrigôtórios para o exame de foEna objetiva da sua reaf adequâção
e exequibiLidade, tais como:
9.1.1.va1or unitário do item: expresso em moeda corrente nacionali
9 . 1 . 2 ,ouant idade : conforme fixadâ no Têrmo de Refe!êncj.a - Ànexo f;
9.1.3.Marca: se for da própria enpresa deve!á ser infornado "próprj-a",
9.2.Todas as especificaÇões do objeto contj.das na proposta vinculam o Contrâtado.
9.3.Será cotado un único preÇo pâra cada itêm, com a utiLizaçáo de duas casas dêciÍnais.
9.4.À guântidade de unidade a sêr cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I'
9.5.4 indicaÇão de 'própria" ên campo especifico, como por exêlnplo "marca", pala o caso de bens
produzidos pê1a p!óplia emprêsa, é condiÇão para a não identificaÇáô do licitânte.
9,6.o envio eletrônico da ploposta corresponde à decfarâçáo, por parte do Iicitante, que cumPre
pfenamente os requisitos definidos pala HabilltaÇão, bem como de que está ciênte e concorda com
todas as condiÇõês contidas neste Edital e seus anexos.
9,?.No valor proposto esta!á inêluso todos os custos operâcionais, encargos previdenciários ,
tlabalhistas, tlibutários, comerciais e guaisquer outros que incidarn direta ou j.ndiretamente no
folnecimento dos bens.
9.8.O preÇo ofeltado, tanto na ploposta inicial, quanto na etapa de lances, se!á de exclusivâ
responsabilidàde do licitante, não the assistindo o direito de pfeitear gualquer alteraÇão, sob
alegâÇão de erlo, omissáo ou qualquer outro pÍêtexto.
9.9.4s propostas fica!ão disponÍveis no sistema eletrônico e qudques el€Dnto que poaa.
Ldât|tií1c.s o liêit nt iqrort dêrclr..Lftcrçeo d! Ptot ostâ correspondente, sem prejulzo das
sanÇões previstas nesse Edital.

Dr S!S5iO, CIÀSSÍErCrÇiO DÀIt PROPOSTTA t D@'IUIÀçÃO DE rÀr[CBg
10.1.À abertura da presente licitação da!-se-á em sesgão pública, por rneio de sistema eletrônico,
na data, horário ê loca.L indicados neste Edital.
10.2.o Pregoeiro verificará as propostâs apresentadas, desclassificando dêsde logo aquelas que
náo estêjam em conformidade com os rêquisitos estâbelecidos neste Edital, contenham ví
lnsanáveis ou não apresentem as espêcificaÇões técnicas exigidas no Termo de Referêncie:
1O.2.1.Tambérn será desclassificada a proposta que identifique o licitante;
70,2.2,A dêsclassificâção será sempre fundamentada ê legistrada no sistêma, com aconpanhâme
em tempo real por todos os participantes;
10,2.3..q não de scras si f icaÇão dâ proposta não irnpede o seu julgamento definitivo em senti
contrário, levado ê efeito na fase de aceitação.
10,3.O sistema ordenará automaticanênte as propostas classificadas, sendo que somente estàs
participarâo da faaê de Iancês.
IO.a,O sistema disponibilizará canpo próprio para troca de Ínensagens entrê o Pregoeiro e os
IO.O,DÀ ÀEEATOBà

licitantes.
10.5.Iniciada a fase conpetitiva, os licitántes podereo encaminhar lances exclusivêmente Por
meio do sistema elet!ônico, sendo imediatamênte informados do seu recebünento e do valol
coDsignado no lêgistro:
10.5.1.O .Lanêê deverá ser ofertado pêLo vafor do lote'
1O.6.Os Licitantes poderão oferecer Iânces sucessivos, observâdos o horário fixado Para abêrtula
da sessão e as reglas estabefecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao úItimo por ele ofertado e
registrâdo pelo sistema.
10.8,o intervalo mÍnimo de diferença de valores êntre os lances, que incidirá tanto em relaÇáo
aos lances Íntermediálios guanto em relaÇão ao lance que cobrir a mefho! oferta não deverá ser
inferio! a RS 2,00 (doig Íeais) .
10.g.Será adotado para o envio de lances neste certàlne o modo de disputa ',aberto e fechado',, en
que os licitantes êpresentarão Lances públicos ê sucessivos, con lance final e fechado,
10.10.À etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Encerrado esse
ptazo, o sistena encaminha!á aviso de fechamento iminente dos lances, âpós o que tlanscorre!á o
perlodo de tenpo de até dez minutos, a-Ieatorianente deteminâdo, findo o qual será
automaticamente encerradê ê recepÇão dê lances.
1o.1l.Encerrado o prazo previsto no itên ânterior, o sistena abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor màis baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam oferta! tün lance finaf e fechado em até cinco minutos, o quâf se!á sigiloso até o
encerramento deste plazo:
10.lL1.Não havendo pelo menos

t!ês ofertas nas condiÇões definidas neste iten, pode!ão os
autores dos melhores Iances subsêquentês, na ordem de classificação, êté o máximo de t!ês,
ofêrecer r]m Lance final. e fechado em até cinco minutos, o gual sêrá sigiloso até o encêrlamênto
deste prazo.
10.12.Àpós o término dos prazos estabelecidos nos itens anteliores, o sistema ordenará os Iances
segundo a ordem crescente de valores:
10.12.1,N4 âusência de lance final e fechado classificâdo na forma estabelecida nos itens
anterioles, havelá o reinlcio da etapa fêchada, para que os detnais licltantes, até o máximo de
três, nâ orden de classifi.cação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco ninutos,
o gual seÍá sigilôso até o encerramento deste prazo.
10.13.Poderá o Preqoei!o, auxiliado pela Equipe de Àpoj.o, j ust ificadamente, admitir o reinício
da etâpa fechada, caso nenhum ficitante cfassificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habi litaÇão,
10.14.Não serão aceitos dois ou Illais Lances de mesno valo!, pÍevalecendo aquele que for recebido
e regi§t.rado en priÍneiro ]ugar.
10.15.Durantê o transcurso da sêssáo púb1ica, os licitantes seráo informados, em tempo rea1, do
valor do nênor lance registlado, vêdada a identificâçâo do licitânte.
10.16.No caso de desconexão com o P!êqoeiro, no decoller da etapâ competi.ti-va do Plegâo, o
sistema êIetrônico poderá pêlmanecer acessíveI aos ficitantês pa!a â rêcêpÇâo dos lances.
10.1?.ouando a desconexão do sj.stema ê.letrônj.co pala o Pregoêiro pergistir por tenpo superior a
dez ninutos, a sessão pública será suspênsa e reiniciada somente após decorlidas vinte e quatro
horas da comunicaÇão do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado
parâ divulgação.
10.18.O critério de julgamento adotado será o menor preÇo, conforme definido neste Edj.tal e seus
anexos.

o Iicitante não ap.resente 1ânces/ concorrerá com o valor de sua proposta.
a lotes não êxcLusivos pô!a participaÇão de micloempresas e emplesas de pequêno
porte, ulna vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificaçáo automática do porte da
entidade enpresariaf. O sistema identificará em coluna própxi.a as micloempresas e empresas de
pegueno porte participantes, procedendo à conparaÇão con os valoles da prirneira colocada, se
esta for êmpresa de maj.or porte, assim cono das dêÍnais classificadas, para o fim dê apLica!_sê
o disposto nos Arts. 44 e 45, da Le! 123/06.
10.21.Nêssas condições, as propostas de microemplesas e enpresas de pegueno porte çfue se
encontralem na falxa de âté cinco por cento aci.na da rneLhor pÍoposta ou do nelhol lâncê, sêrâo
consideladas empatadas con ê primeira colocada.
10,22.4 nelho! classificada nos termos do iten anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta pala desernpate, obrigatoriêmente en valor inferior ao dà prineira colocada, no prazo de
cinco minutos controlados pelo sistema, contados após â conunicâção autonática pà!a tanto.
10,23.Caso a microênpresa ou a enpresa de pequeno polte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas âs demâis licitantes microenpresa e enplesa
de pequeno porte que se encontretn naquele inteÍvaIo de cj.nco po! cento, na orden de classificaÇáo,
para o exerclcio do nesmo direito, no prazo êstabêlecido no item anterior.
10.19,Caso

10.20.EÍn lê1aÇão

10.24.No caso dê equivalência dos vaforês apresentados pelas micÍoenpresas e enprêsâs de peqLreno
porte gue se êncontlem nos intervalos estabelecidos nos itens ante!iores, sê!á Íeal.izado so rtei o
entre elas pala que se ideDtifique aquela que primeilo poderá aPresenta! nelhor oferta.
10.25.só poderá haver êmpâte entre plopostas iguâis, não seguidas de lances, ou entre I
finais da fase fechada do modo de disputa aberto ê fechado.
10,26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será a
previsto no Art. 30, § 2o, da Le! 8.666/93, assêgulando-se a preferêncià, sucessivamente
bens:

10.26.1.Produzidos no Pais;
10,26.2,Produzidos por empresâs brasileiras;
1O,26.3.produzidos por empresas que invistan en pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pals;
10.26.4.produzidos por empresas que conproven cLrmprimento dê leserva dê cargos prevista em lei
para pessoa con deficj.ência ou para reabilitado da Plevidência Sociâl e que atendam às reglas
de acessibilidade plevistas na legislaÇão.
10.2? , pe!sj.stindo o empête, a proposta vencedola será gorteêda pelo sistema eletrônico dentrê
as propostas ou os lances ênpatados.
10.28.Encerradâ a etapa de envio de lances dâ sêssão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema elet!Ônico, contraproposta ao licitante gue tenha aPresentado o melhor preÇo, pata

que sejâ obtida nelhor ploposta, vedada a negociaçáo em condições diferentes das prêvistas neste
Edital.:
10.28,1.À negociaÇão será realizada por meio do sistenâ, podendo ser aconpanhada pelos demai.s

licitantes;

10.28.2,o Pregoeilo solicitará ao licitante rnel.hor cLassificâdo gue, no prazo dê 2 (duas) horâs,
envie a sua ProPoltl rtualllld!, adequada ao úl-timo lance ofertado e após a negociaÇão realizada,
acolnpanhada, sê fol o caso, dos documentos complementarês, quando necêssálios à confj.rmação
dagueles exigidos neste Edital e já apresêntâdos.
10.29.ÀPós o encêllamento da etapa competitiva, os Iicitantes interegaados poderão lecluzir seus
preçoa âo valo. da Ploposta do lici.tante nais bem classificado, objêtivando a formação do
Câdaatro da Ra!ârva, para o caso dê inpossÍbilidade de âtendimento pe.Lo primêiro colocado:
L0.29,7.A apresentaÇâo de novas propostas na forma deste iteÍ[ não prejudicará o tesultado do
cêrtamê êm refaÇão ao licitantê Ínelhor classificadoi
10.29.2.Havendo um ou nüris licitantes que acej.tem cotar suag propostas em valoÍ iguaL ao do
licitante vencedo!, estes serão classlficados segundo a ordem da úItima proposta individual
âpresentada durante a fase coÍnpetitiva.
10.29.3.Esta oldem de clàssif-icâÇão dos ficitantes registrados deverá ser rêspeitadâ nas
contrataÇóes e somente se!á utilizáda acâso o melhor colocado no ceÍtame não assine a Àta de
Registlo de PreÇos ou tenha seu rêgistro cancelado nas hipóteses previstas na nolma vigente.
10.30.Havendo necessidade, o Preqoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a novâ data e
horário para a sua continuidade,
10.31.4pós a negociaÇão do preÇo, o Plegoeiro iniciará a fase de aceitaÇão ê jufgamento da
ProPosta.
11. O. Dà ÀCEIIàDIIJIDàD! DÀ PROEOSTÀ

VETTCEDORA

11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificâda em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à conpatibi.lidade do preço em relaÇâo ao máximo estipulado
para contrataÇão neste certame.
11.2.Havendo proposta ou lance vencêdol com valor finaf para o respectivo lotê lêIâcionado no
Ànexo f - Termo de Referênciê - EspecificaÇôes, nâ coluna código:
11.2,1.Superio! ao estimado pelo ORC, o lote será desconsiderado; ou
ll.2.2.Con indÍcios que conduzam a uma prêsunÇão relativa de inexequibj.l.idadê, pê1o critério
definido no Àrt. 48, II, da Lei 8,666/93, em tâI situação, náo sendo posslvel a imediata
confirrnaÇão, poderá ser dada ao licitante a opoltunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
sendo-Lhe facultado o prazo de ?2 (setenta e duas) holas parà comprovar a viabilj.dade dos pleços,
conforne parâmetros do nesmo Art. 48, II, sob pena de dêsconsideraÇão do lote.
11.3.Sa]ienta-se que tais ocor!ências nâo desclassificam automaticamente â proposta, quando for
o caso, apenas o lote corrêspondente.

11.4.oua]quer intêressado poderá reguerer quê se realizem diligências parà afêrir a
exequibilidade ê a legalidade das propostas, dêvêndo âpresentar as provas ou os indlcios que
fundamentàm a suspeita.
11.5.Na hipótese de necessldade de suspensão da sessão pública pâra a reafizaçáo de diligências,
con vistas ao saneanento das propostas, a sessão pública somentê poderá se! leiniciada medi.ante
aviso prévj.o no sistema com, no nínino, vinte e guatro horas dê antecedência, e a ocorrêncj.a
se!á registlada etn ata.
11.6.0 Pregoeilo poderá convoca! o lj.citante pala enviar documento digital conplenentar, por
neio do sistena, no plazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pena de não aceitaçáo da proposta i
11.6.1.É facu.Ltado ao Pregoeiro prorrogar o pÍazo estabelecido, a partj.r dê solicitaÇão
fundanentada feita também no sistêmà pelo ficitânte, antês de findo o prazo.
11.6.2.Dênt!e os documentos passlveis dê solicitaÇão pelo Pregoêiro, destacam os gue contenharm
as caracterÍsticas do produto ofertado, tais como marcà, modelo, fabricante e procedência,
encaminhados po! meio do sistema eletrônico, ou, quando j.ndicado pelo Pregoeiro, por outro meio
êletrônico, sem plejuizo do seu ulterior envj.o pelo sistema elet!ônico, sob pena de não acêitaÇâo

da proposta.
11.7,Se a proposta ou lance vencedor for desc]-assificado, o Plegoej.ro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assin sucessivanente, na orden de classificaÇão.
11.8.O Pregoeiro poderá encêminhar, por meio do sistema e1êtrônicô, contraproposta ao Iicitante
que aplesentou o lance hais vantajoso, pala que seja obtido melho! preÇo, vedada a negociação
en condiÇões diversas das previstas neste Edital:
11.8.1,Taíbém nas hipóteses em que o Plêgoeilo não aceitar a proposta e pasgar à subse
poderá negociar com o respectivo licitante para que seja obtido preço melhor;
LI,8.2.4 negociaÇão será realj.zada por mêio do sistema, podendo sêr acompânhadâ pelos

Licitantes.
11.9.Nos lotes não excfusivos pêra a participação de microemplesas e emplesas de pegueno Por
semprê quê a proposta nâo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, have rá no
verificaÇão, peLo sistena, da eventual ocoffência do empatê ficto, previsto nos Àrts, 4 4 e 45
da Lei, 123/06, sêguindo-se a disciplinê antes estabelecj-da, se for o caso.
11,10.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sêssão, informando no sistemâ â nova data e
ho!ário para a sua continuidade.
11.11.Encerrada a anáIise quanto à aceitaÇáo da proposta, o Prêgoêiro verificará ê habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.
12. O. DA ErBrr.rrAçÀO

12.1.Ressalvâdo o disposto no item 9.10, os Iicitantes dêveráo êncaminhar, nos termos deste
documentaÇâo relacionada nos itens a segulr, para fins de EfBILITÀçiO:

Editâl, a

12.2. PISSOA TURÍDICÂ:

72,2,L,Prova de inscliÇão no Cadastro Nâcional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
12.2,2,Pro'ra de inscliçáo no cadastlo de contribuintes êstadual ou nunici.pal, xelativo à sede
do licltante, pertinênte ao seu rano de atividade e conpatível com o objeto contratual.
!2,2,3,Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registlado, em se
tratândo de sociedades conerciais, e, Do c€rso dê sociedades por aÇõea, acompaDhado de documentos
de eleição de seus administradores, InscriÇão do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acoÍrpanhada de prova de diretoria en exerclcio. Decreto de autorizaÇão, en se tratando de empresa
ou Eociedade estrangeira em funcionâmento no País, ê âto de registro ou autorização pa!a
funcionamento expedido pefo órgão cornpetente, quando a atÍvidade assim o exigir. Registro
conêrcial, no câso dê ehpresa individual. Certificado da Condição de MicroeÍnprêendedor
Individual, em se tratando de MEI. Os refelidos documentos deverão estar acompanhados de todas
as alteraçôes ou da consolidação !espectiva.
12.2,4.8â1ânÇo patrimonial e demonstraÇões contábeis do ú1tino exercício social, já exigíveis ê
apresentados na forma da lei, com indicaÇão das páginas correspondentes do Lj.vlo dj"ário eÍn que
o mesmo se encontra, bem cono êplesentãção dos competentes ternos dê abertura e encerramento,
assinados por plofissionâI habilitado e devidamente registrêdos na juntâ conercial competente,
vedada a sua substituiÇão po! balancetes ou balanços provj.sólios. Tratando-se de emprêsa
constj.tuída há menos dê um ano, ou aquela que ainda não tenha realizado o fechamento do seu
primeiro ano de existência no prazo Iega1, poderá apresentar o BalaÇo de Àbertura assinado por
plofissional habilitado e devidônente regiEtrado na junta conercial conpetente, Não se aplica
ao microempleendedor individual.
12.2.5.Regularidade para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos
Tlibutos Federais e à Divida Ativa da União,
12.2.6.Certidões negativâs dag Fazendas Estâdual ê MunicipâI da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da fei.
12.2.?.CompÍovaçáo de reqularidâdê relativê ao Fundo de carantj.a po.r Tempo de serviço - EGTS,
apresentando o respectivo Celtificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econônica Fedelal.
72,2,B,Ptova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do T!âbalho, mediânte â
apresentaÇáo de Certidáo Negativa de Débitos T!âbalhistas CNDT, nos termos do Título VIÍ-À da
Consolidação das Leis do Trabalho, aplovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 1" de maio de 1943.
12 ,2.9 ,Declataçáo atestando que o licitante náo possui em sêu quadro societário, sêrvidor púb1ico
da ativa do ORC ou de qualquer entidade a ele vinculada, conforme modelo - Anexo IL
12,2.10.Certidão negatj.va de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no máximo 30 (tlinta) dias da data plevistâ pàla abertula das propostas.
12.2.11.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedidá pelo Tribunâl de Contas da União, no
náxiÍro 30 (trinta) dias da dêta plevj.sta para abertura das propostas, no endereço e1êtlônico:
wl,rw, tcu. gov. br.
72.2.72.coiptovação de capacidade de deseÍnpênho anterior satisfatório, de atividade iguaL ou
asseme-lhada ao objeto da licitaÇão, feita através de âtestêdo fornecj.do por pessoa jurldica de
direito público ou privado,

12.3.4 existência de rêstrição relativanente à regularidâde fiscal e tlabalhista não inpede que
o Iicitante quatificado como microemprêsa ou êmplesa de pequêno portê seja declaaado vencedor,
una vez quê atenda a todas as denais exigências deste Edital:
12,3.1,4 declaraÇáo do vencedor acontece!á no mohento imedj,atamente posterior à fase de

habilitâÇão.
12,4.4 comprovação de leguLaridade fiscal e trabalhista das microempresâs e eÍrpresas de pequeno
porte sonênte se!á exigida para êfeito de assinatura do contrato, obselvando-se o seguinte
procedinento:
12.4.1.Às Ínicroempresas e enpresas de pequeno porte, por ocâsião da pâlticipaçâo nesta licitaÇáo,
deverão aprêsentar toda a docuÍnentaÇão exigida pala conprovaÇão de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados oeste instrumento para êfeito de habilitação, nesno
que esta apresente alguma restrição,
ra
12.4.2.Havendo alguma restriçáo na comprovaÇão da regu.l-âlj.dade fiscal e trabalhj-stâ,
âssegu-râdo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
o licitante for declarado vencedor, prorrogável por igual período, a critério do ORC, p â
regularizaÇão da documentaÇão, paqamento ou palcelamento do débito, ê emissão de event aas
certidões negativas ou positi.vas com efeito de certidáo negâtiva,
12.4.3.À não leguIa!izaÇão da documentaÇão, no prâzo acina previsto, implica!á decadência
direito à contlataçáo, sem prejuizo dâs sançôes previstas no Alt. 81, da I,ei 8.666193, sen
facultado ao ORC convocâr os licitantes lenanescêntes, na olden de classificaÇão, pala assinatur
do contrato, ou revogêr a ficitâÇáo,'
L2.4.4.5e, nâ orden de cLassi.ficaÇão, seguir-se outra microemplesa ou empresa de pequeno porte
con alguma restriÇão na docunentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo plazo para
regulalização.
12.5.Havendo a necessidade de envio de documentos dê habilitaÇão complementaÍes, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste EditaI e já apresentâdos, o licitante será convocado ê
encatninhá-Ios, em formato digital, via sisterna, no pràzo de 2 (duas) horas, sob pêna de
inabj.litação:
12.5.1.Somente haverá a necessidade de complovação do ptêenchimeDto de lequisitos, mediante
apresentação dos documentos originais "não digitais", quando houve! alguma dúvida êm relação à
integridade do documento digital.
12,6.Não serão aceitos documentos de habilitaçeo com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente Pertnitidog :

Iicitante for a matriz, todos os docrmentos deve!ão estâ! êm nome da natriz, e sê o
licitante for a fi1ia1, todos os docr.mentos dêverão estar em nome da fi1ia1, exceto aqueles quê,
pêIa própriâ natureza, comprovadamentê, forem êmitidos somente en none da matliz.
12.'l ,Será inabilitado o licitante gue não comprovâr sua habj.litaÇão, seja pol não apresentar
guâlguer dos documentos exigj.dos ou aprêsentâ-los êm desacordo com o estabelêcido neste Edital
12.8,No câso de inabilitaÇão, haverá nova velificaÇão, pelo sistena, da eventual ocorrência do
êmpate ficto, previsto nos Àlts, 44 ê 45, da Lei 123l06, seguindo-se a discipLina antes
72.6.1-,Se o

êstâbelêcida para aceitaÇão da proposta subsequentê.
L2.9,os docrmêntos necessári-oa à habilitaÇão devêlâo ser organizados na ordem descrita neste
instrumento, precedidos por Índice correspondente, apresentados por qualquer plocesso dê cópia
autenticada por cartório competênte ou pêlo Pregoeiro ou tnembro da Equipê de Àpoio ou publicação
en órgão da implensa oficial, Estando perfeitamente legÍvei.s, seln conte! boEões, rasuras,
ênendag ou entre.Linhas e dentro do plazo de valj.dade. Por ser apenas uJna formalidade gue visa
facilitar os trabalhog, a ausência do referido Índice não inabilj.târá o licitante:
12.9.1.Quando o documênto for obtido via Internet sua Iegalidade sêrá comprovada no endêleÇo
eletrônico oele indicado;
12.9.2.Podêtá ser utilizada, a crltério do Pregoeilo, a docr.mentaÇão cadastral de folnecedor,
constante dos arquivos do ORC, para conprovaÇão da autenticidade de elementos apresentados pel,o

licitante.

12,10.Havendo necessidade, o Plegoeiro suspenderá a sessão, informando no sistema a nova data e
horário pala a sua continuidôde.
12,11.Constatado o atendimento às exigências de habilitaÇão fixadas nestê Edital, o licitante

será declarado vencedor.

13. O.DO BICàMITXEÀI@ITO DÀ PROPOSTÀ VE}ICEDORÀ

13.1.À propostâ final do licitante declarado vencedot - propo.t rtu.lizadê - deverá se!
no prâzo de 2 (duas) horas, a contar dà solicitação do Pregoeiro no sistema
eLetrônico, e deverá:
13.1.1.Se! elaborada em consonâncj-a com as especificaÇões constantes deste EditaI e seus Ànexos,
redigida em 1ídgua portuguesà e impregsa em uma via em papel tinbrâdo do proponente, quando for
o caso, §êm emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; suas folha§ rubricadas e a úItina datadâ
e àssinada peLo Iicitante ou seu lepresentante 1ega1, com indicaÇão: do valor global da proposta;
do prâzo de entlegai das condiçôes de paganento; e da sua validâde;
13.1.2.conte! a indicação do banco, número da conta e agência do ficitante vencedor, para fins
encaminhada

de pagamento;

13,1.3.Estar adequada ao úIti.mo lance ôfeÍtado e a negociaÇão rêalizada, acompanhada, dos
solicitados, quando necessálios à confirmaÇâo daquefes
exigidos neste EditaI e já apresentados.
13.2.Se!á cotado um único prêÇo parâ cêda item, com a utilj.zàÇão dê duas casas decimais, sêndo
çIle, nesse último caso, a indicaÇão em contrário está sujeita a correÇeo, observando-se aos
seguintes c!itérios:
13.2.1.Palta de dlgitos: serão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso de dlgitos: sendo o priFeiro dígito êxcedente mênor que cinco, todo o êxcesso
será suprinido, caso contrário haverá o arredondâmento do dlgito antelio! para nais e os demais
itens excedeôtea suprimidos.
13,3.Os pleços deverão ser expreasos em moeda collente nacional, o preÇo unitário ê o total ên
âIgarisnos ê o valor global dâ proposta em aLgarismos e por extenso:
13 .3.1. Existindo disc!epância entre o p!eÇo unitárÍo e tota1, resultado da mlll.tipl.icâção do
prêÇo unitá!io pela quantidade, o preÇo unitário Prevafecerá;
13.3.2.No caso de divergência entre o vâfoÍ numérico e o expleaso por extenso, prevâIecêlá o
documentos coFplementares eventualmente

va.Ior exprêsso Por eStenso;
13,3.3.8ica estabelecido que havendo divergência de preÇos unitálios pa!a um mesno produto,
prevâlecerá o de menor valori
13.3.4,O deságio eventual.mente obtido no valor do lote será repassado lntegralmente e de foma
Linear a todos os seus itens, sendo que, sê após esse lateio restar vâ1or unitário, pala gualquer
item do lote, superior ao estimado pelo oRC, será atribuÍdo ao respêctivo iten o valor estimado,
plocedendo-se novo rateio para que sêja preservado o deságio obtido no Iotê.
13,4.À proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Ànexos, não sendo consi.derada aquelâ
que não co!!esponda às especificaÇões a.Ii contidôs ou que estabeleçô víncu1o à Proposta dê o
1i.citànte.
13,5.4 ofelta deverá se! firne e precisa, Iimitada, rigorosâmênte, ao objeto dêste Edital,
conter alternativag de preço ou de gualguer outra condj.Çâo que induza o julgamento a maj.s de
resultado.
13.6.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos plev i dênc iários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidan dirêta ou indiretamente
fornecimento dos bens.
13.?.À proposta final deverá ser documentadê nos autos e se!á Ievada em consideraÇão nô dêco.rler
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção âo Contratado:
13.7.1,Todas as especificaÇôes do objeto contidas na PloPosta vlnculam o contrâtado.
13.8,As propostas gue contenhan a desc.rição do objeto, o vaLo! e os documentos complementares
êstârão disponlvêis na lntelnet, após a homofogaÇão '
13.9.O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sêssenta) dias, a contar dâ dâta
de seu encaminhamento.
la.0.Dog alc(nsos

14'l.DecIarado o vencedor ê dêcorlida a fase dê regularizaÇão fiscê] e trabalhista da Ii.citante
guarificada como nicloêmpresa ou empresa de pequená portê, se for o caso,
sêrá concedicro o prazo
de 30 (trinta) ninutos, para gue quarquer licitante manj.feste a intençáo de .ecorrer,
cte forna
motivada, isto é, indicàndo contra guais decisóes p.retende recolre! e por quais motivos,
en
canpo p!óprio do sistemâ.
14.2'Havendo guem se manj-feste, caberá ao Pregoeiro verificar a tenpestividade e a existência
de motivaÇão da intenÇão de recorre.r, para decidir se adnitê ou não ô recurso, fundamentadamentê:
14.2.l.Nesse momento o Pregoeiro não adentlará no mérito recursal, mas apenas verificará às
condiÇões de adri ss ibi 1i.dadê do recurso;
14,2'2.A falta de nanj'festaçáo motivada do licitante guanto à intençáo de recorrer inpoltará a
dêcadência desse di-reito;
14.2.3.una vez âdmitido o recurso, o recolrente terá, a paltir de eotão, o plazo de três dias
para aplesentar as ràzões, pelo sistema eletrônico, ficando os denais licitantes, desde Logo,
intirnados parê, querendo, apresentaren contrarrazões táftbén pelo sistema ê1etrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do rêcorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elemêntos indispensávêis à defesa de seus j.ntêlêsses.
14.3.o acolhimêntô do recurso invalida tâo somentê os atos insuscetíveis de aprovêitamento.
14'4.os autos do procêsso pernanecerão com vista frànqueada aos interessádos, no êndereÇo
constante neste Edital.
15.0.DÀ RIIBEBTUAÀ DÀ

SESSãO ÉBr,rCÀ

L5,l..A segsão púb1j.ca poderá se! leaberta:
15'1.1.N4s hipóteses de provimento de recurso que leve à ânulação de âtos anteliores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessáo púbIicâ, situaçâo em gue
se!ão repetidos os atos anu-Iados e os que dele dependam;
15.1.2.ouando houvêr erro na aceltaÇáo do preço melho! classificado ou quando o ]icitante
declalado vencedo! náo assinar o contrato, não retirar o inst4mento eguivalente ou não comprova!
a regulalizaÇão fiscal e trabalh-ista, nos termos do Alt. 43, §1o, da Lêi 123l06. Nessas hipóteses,
seráo adotados os ptocedimentos imediatamente posterioles ao encerramento da etapa de Iancês,
15.2.Todos os licitantês remaDescentes deverão ser convocados para âcompanha! a sesaão reabeltai
15.2.1.À convocaÇão se dará por meio do sistema eletrônico (chat) ou e-mait, de acordo com a
fase do procedimento Iicitàtório;
L5,2.2,A convocação feita por e-nail dar-se-á de àcordo con os dados contidos no Cadastro Digitat
do ORC, sendo rêsponsâbilidade do Licitante manter seus dados cadastrais âtua.lizados.
16.

O.

DÂ ÂDfirDrCÀçiO E ECaór6cÀÇãO

16,1.0 objeto da licitaÇão será adjudicado ao licitânte declarado vencedol, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposiÇão de recurso, ou pela autoridade superior do ORC, após a regular decisão
dos recursos apresentados.
16.2.Àpós a fase recursal, constatada a regularidade dos êtos praticados, a autolidade superior
do oRC homologará o procêdimento Iicj-tatório.

17.0.D ÀIÀ Dt RleIglRO DE PREçOS
L7,1.Homo1ogada a licitação pêIâ autoridade superior do ORC, será forhalizada a correspondênte
ata de legistlo de preÇos, documento vinculativo, obrigacional, onde constaráo os preÇos a seren
praticados para os correspondentes 1otes, os órgáos integlantes e lespêctivos fornecedores, com
caracterlsticas de complomisso dos mesmos, se convocados, virem celêb-rar o contrato ou docr.unênto
equivalente, para execuçâo do objeto Iicitado, nas condiÇões definidas neste instlu,Inento e seus
anexos e propostas apregentadas.

17.2.O respectivo ficitantê mais bem ê1âssificâdo será convocâdo para assinâ! a referida ata no
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considelados dã data de !ecebinento da notificaÇão,
podendo o prazo ser prorrogado tnna vez, por igual peElodo, quando solicitado pelo fornecedo! e
desde que ocolra motivo justificado aceito pela Àdministrâção, Colhidas as assinaturas, deverá
se! pub.Lj.cado o seu extrato na imprensa oficiâl:
17.2,1.Na assinatula da ata de registro de preços será exigida a conprovaÇão das condições de
habilitaÇáo consignâdâs neste Editê1, que deverâo seE mantidas pelo licitante durante a vigência
da !eferida âtâ;
plirneiro colocado, após convocaÇão, não coÍnpêlêcel, nâo comprova as
1,1 .2,2.caso o licitante
o
condiÇões de habilitaÇão consignadas neste Edj.tal ou se rêcusar â âssinar a âta, sen pÍej
da apticaÇão das sanções previstas neste instrumento e dâs demais coninaÇõês legais cabÍve
esse licitânte, é facultado à AdninistraÇão convocar os licitantes lenanêscêntes, lespeita
a
ordern de cIàssificaÇão e sucessivamente, para, após a conplovaÇão dos requisitos
hâbilitaÇâo, anallsada a proposta e êventuais documentos complementares e, feÍta â neqocia Çã
assinar a atê.
1?.3.O fornecedor com preÇo registrado passará ô se! denominado Detentor dâ Ata de Registro de
Preços, após sua devida publicaÇão.
1?.4.Será incluído, nâ rêspectiva ata na forma de anexo, o rêgistro dos licitantes que aceitalem
cotar os lotes com preços iguais aos do Iicitante vencêdor na sequência da classificação do
certame, objetivando a fomaÇão de cadastro de reserva, no caso de inpossibilj.dâdê de atendimento
pelo primeiro colocado da atâ, nas seguj.ntes hipóteses:
1?.4.1.O registlo do fornecedor for cancelado ern decorrência de:
1?.4,1.1,Descumpli! as condiÇões da ata de legistro de preÇos;
17.4.1.2,Não retirar a nota de enpenho ou instrumento equivafente no prazo estabelecido PeIo
ORC, sen justificativa aceitável;
1?,4.1.3,Não aceitar reduzir o seu preÇo registlado, na hipótese deste sê torna! superior àqueles
praticados no mercadoi ou

17'4.1'4.sofrer sanÇão previstâ nos rncisos rrr ou rv, do capút, do Àrt. 8?, da rei 8.666/93,
ou no Art. ?o, dà ],ej. fA.520/02.
11 .4.2.o cancelamento do registro de preÇos por fato supervenÍente, decorrente
ou fo!Ça maior, guê prejudique o cumprimento da ata, devidarnente complovâdos e de caso fortuito
iusliricados,
17.4.2.!,Por razão de interessê público, ou
7'l .4,2.2.A pedido do fornecedor.
17.5'Na ocor!ênciâ de cancêlanênto do registlo de preÇos parà determinado 1ote, pode!á o oRc
proceder à nova licitaçâo para efetj.var a corlespondente contrataÇáo, sem que caita direito
a
recurso ou inden izaÇão.
17.6. Serâo rêgistrados na ata:
17.6.1'os preços ê os guantitativos do Licitante mais bem classificado durante a fase

competitiva; e
17.6.2.Na formÂ de anexo, os licitantes que aceitarêm cotar os rotes con preÇos iguaj.s aos do
licitante vêncedo! na seguência da classificaÇão do certahe. o referidó anexo 'consiste na
correspondênte ata de leâlizaÇão da sessão pública desta licitaÇão.
17.7.À oldem dê cLassificâÇão dos ficitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas

contrataÇôes.
1?.8'É vêdado efetuâl acréscj.mos nos quantitativos fixêdos pela ata, inclusive o actéscitno dê
que trâta o §1", do Àrt. 65, da Lei 8.666/93.
17.9.À existência de preços registrados não obriga ô Àdministração a contrata!, facultando-se a

realizaçáo de licitação especlfica pàra a aquisição pretendida, assegurada prefe!éncia ao
fohecedor legistrado en i.gualdade de condiçôes.
1?.10.Decorrido o p.razo de validade da ploposta apteaentada, sem que haja convocaçâo para a
assinatura da ata, os ficj.tantes estarão Iibelados dos conpromissos aasumidos.
17.11.À ata de .registro de preços resultante deste certane terá a vigência de 12 (doze) meses,
considerada dâ data de publicaÇão dê seu extlato na imprensa oficial.
17.12.4s contiataÇões gue se enquadlarem nas situaçõeg elencadas no Àrt. 57, da Lei 8,666/93 e
suas alteraÇôes, poderão ter sua duraÇão prorrogada, obse!vado os prazos estabelecidos na
legisIâção ê as disposições destê instrumento e sêus anexos, devendo sêr di.nensionêda com vistas
à obtenção de preÇos e condiÇões mais vantajosas para o ORC.
O.M GERllrcTNíEI'I9 DO SISTEA
18.1.4 administração e os atos de controle da ata de registro de preços decorrente da presente
IicitaÇão sêrá do oRC, atlavés do Depaltamento de Compras, atuando como Gelenciador do sistêma
de Registro de PreÇos.
18.2.Cabetá ao gêÍenciador a realizaÇão peliódica de pegguisa de mercado para comprovaçâo de
vatajosidade, aconpanhando os preços praticados pa!â os respectivos lotes legistradog, nas
mesmas condições ofertadas, parâ fina de contlole e, confonne o caso, fixaÇâo do valo! máximo a
ser pàgo pâra à correspondente contrataçáo.
18.

D! BICI5mO D! PRrçOS
19.1,4 ata de legistro de preÇos, durante sua vigência, poderá ser utilizada:
19.1,1.Pe10 ORC, gue taÍüém é o ólgâo gerenciâdor responsável pela adninistraÇâo e controle da
atâ de rêgistro dê preços, represêntada pela sua estrutura organizacional definida no respêctivo
19.O.DOS USUÁRIOS DÀ r[rÀ

orçanento ploglama.
19.1.2.Po! órgãos ou entidades da àdrninistração pública não participantes do p!êsente certame,
atendidos os requisitos deste instrumento convocatório, que fizerem adesão à ata de legistro de
pleços, mediante a anuência do órgão gerenciador:
19.1.2.1.09 óÍgãos e entidades que não partj.cipalam do regist!o de preÇos, guando degejarêÍn
fàzer uso da atâ de registro de pleços, deverâo consultar o órgão gerenci.ador da ata pala
rnanifestêção sobre a possibilidade de adesão;
19.7.2.2.Cabe!.á ao folnecedor beneficiálio da ata de regigtro de preÇos, observadas as condições
ne]-a estabelecidas, opta! pela acej.taÇáo ou náo do fornecimento decorrente de Âdesão, desde que
náo prejudique âs obrigàções presentes e futuras decorrêntes da ata, assurnidas com o órgão
gerênciâdor e ólgãos pa rticipantes;
19.1.2.3.Às aguisiÇôes ou as contratações adiclonais mediante adesáo à atà não pode!ão exceder,
por órgão ou êÀtidadê, a cinquenta po! cento dos quantitativos dos lotes do instlumento
convocatório e registrados na ata do registro de preÇos para o órgão gêlenciado! e órgâos
pa rticj-pantes;
19.1.2.4,o quantitativo decorrentê dâs âdesões à ata nào poderá exceder, na totalidade, à
do quêntitativo de cadâ fote legistlado na ata de Íegigtro de PrêÇos Para o órgâo gerencia
órgãos participantes, independentemente do número de órgâos náo participantes que aderiÍem,
19-1.2.5.Àpós a autolizaÇão do órgão gêtênciador, o órgão não participante deverá efetiva
aquisiÇão ou contratação solicitada en até noventâ dias, observado o prazo de vigência da a
de registro de preÇos;
19.1.2.6.compete ao órgâo não partj.cipante os atos refativos à cobrança do cumprimento pelo
fornêcedor das obrigaÇóes contratualmente assumi.das e a aplicâÇão, obselvada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidadeg dêcorrentes do descumprj.nento de c1áusulas contratuais,
em relaÇão às suas próplias contrataÇões, informândo as ocorrências ao órgâo gêrenciador,
19.2.o usuário da ata, semprê gue desejar efetivar a contrataÇão do objêto rêgistrador fatá
através de sôlj.citêÇão ao gerênciador do gistêma dê rêgistro de preÇos, medÍantê plocesso
rêgu1ar,
20. O.Dâ CôlrRArÀÇÃO

20.1.4s obrigâÇôês decorrentes da execuÇáo do objêto deste certatne, constantes da ata de registro
de preÇos, serão firlfladag com o fornecedor regj-strado, observadas as condiçôes estabelecidas no

prêsente instrumento e nas disposições do Art, 62t da Lei 8.666/93, e a contração será fofinal.izada
por intermédio de:
20.1.1'Pedido de compra quando o objeto náo envolver obrigaçóes futuras, inclusive assistência
e garantia;
20,1.2.Pedido de Compla e Contrato, quando presentes obrigações futuras,
20.2.0 ptazo para letirada do pedido de Compra será de no máximo OS (cinco) dias consecutivog,
considerados da data da convocaÇâoi
20,2.L.o prazo de convocaÇão poderá se! plorrogado uma vez, por iguat perÍodo, quando golicitado
pelâ parte durante o seu tlansculso ê desde que ocorra motivo justi.fic;do acêito pera
Àdnj-nistraÇâo,
20.2.2.Náo atendendo à convocaÇão para letiràr o Pedido de Compra, e ocorrendo esta clentro do
prazo de varidade dà ata de registro de p!êÇos, o fornecedor pêrderá todos os direitos gue
polventura tenha obtido cono vencedor da lj.citaÇão;
20.2.3.Ouando da referida formalizâÇão da contrâtação será êxigida a comprovâção ctas condiÇôes
de habilitaÇão consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo folnecedor durànte a
vigência da contrataÇáo;
20,2.4.Càso o folnecedor legistrado na ata, após convocaÇão, náo coÍlparece!, não comprovar as
condi'çôes de habilitaÇão consignadas neste Edital ou sê recuaar a retira! o pedido dà compra,
sen prejuízo da aplicaÇâo das sânçôês previstas neste instrumênto e das demais coninaÇões Iegais
cablveis a esse Iicitante, é facultado à ÀdrinistraÇão convocar os licitantês lemanescentes,
respeitada a orden de classificaÇão e sucessivamente, bên como a hipótese da existência de
cadastlo de reselva, para, após a conplovaÇão dos lequisitos pala habilitaÇão, analisada a
proposta e eventuais documêntos comp.Lementares e, feita a negociaçâo, assinar ou retitar o
instrumento necessário a formalizaÇáo da contratação.
20'3.o quantitativo do objeto a sêÍ executado se!á exclusivamente o fixado no correspondente
Pedido de Compla e observará, obr igatori âmênte, o valo! registrado na respectiva ata,
20.4.À suplessâo do lote registrado poderá sêr totaf ou parciâl, a critérío do gerenciador do
sisteÍna, considerando-se o disposto no Art, L5, §4", dâ 8.666193,
20.5,O contrato ou instrumento equi.valente, decor!êntê do presente celtaÍnê, deverá ser assinâdo
no prazo de vâIidade da respêctiva ata de registro de prêÇos.
20.6.O contrato que eventualmente venha a se! assinado pelo licitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmênte pelo Contratante ou por âcordo ent!e as
partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, dê pfeno dileito, conforme o disposto
nos ÀÍt§. 11 | 18 e ?9, todos da Lei 9.666,/93; e realizado na forma de fornecimento parcelada.
20.7.o Contratado fica obrigado a aceitar, nas nesmas condiçôês contratuais, os acréscinos ou
supressões que sê fizerem nas comprâs, até o respectivo linite fixêdo no Art. 65, SL", da Lei
9,666/93, Nenhum acréscimo ou supressão poderá excêdêl o linite estabelecido, salvo a9 supressões
resultantes de acordo celebrado ent!e os contratantes.
21. 0.DO BtâirUgEAMENl\c

21.1. PreÇos legistrados - revisão:
21.1,1.No caso de reconhecimento do

desêquiIíbrio econômico-financeiro do preÇo inicialnente
legistlado o gerenciador do sistema, se julgar convenj.ente, poderá optar pefo cancelamento do
pleço, liberando o fornecedo! do compromisso assrmj.do sqn aplicação de penalidades, ou determj.na!
a negoci.ação.
21.1.2,ouando o preço registrado tolnar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gerenciador do sistena convôcalá os fôrnecedores para negociarem a reduÇáo dos
pleÇos aos valoles praticados pefo mercado, nantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificaÇões. Os fornecedores guê nâo aceitâlem reduzir seus preços aos valoles platicados
pelo mercado seráo liberados do compromi.sso assumido, sem aplicaÇão de penalidade. A orden de
classificaÇão dos folnecedores gue aceitarem reduzir seus prêços aos valores de mercado observará
â cIâssj.fj.câção original.
21.1.3.Na ocor!ência do preÇo de rnercado to!na-se superior aos preços registlados e o fornecedor
não puder cumprj.r o conpromisso, o órgão getenciadot poderá:
21.1.3.1,Liberar o folnecedor do coinplomisso assumido, caso a comunicaçáo ocorra anteg do pêdido
de folnecimento, e seÍr aplicaÇâo da penalldade se confirmada a verâcidade dos motivos e
comprovantes apresentados;

e

21,1.3.2,convocar os denais fornecedores para assegurar igual opoltunidade de negociaÇâo.
21-.I.4.o lealinhanento deveÍá ser precedido de pesquisa dê prêços p!évia no mercado, ban o
nt
dados, índlces ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponiveis que assegulen o fevant
adequado das condições de nercado, envofvendo todos os efementos nateriais para fins de gua da
a justa remunelaÇão do objeto contratôdo e no enüasamênto da decisão de deferi! ou rejeita o

pedido.

21,L.s.Definido o valor máxino a ser pago pêIo oRc, o novo pxeÇo para o respectivo lote clever
ser consignado através de apostilêmênto na Ata de Registro de PreÇos, ao qual êstârá o folnecedor
vinculado.
21,1.6.Não havendo êxito nas negociaÇões, o ORC deverá Plocede! à revogaÇão da Àta de Registro
de PrêÇos, adotando as Ínêdidas cablvêis para obtenÇão da contlataÇão mais vantajosa.
21.2. PreÇos contratados - reajuste:
2l.2.l.os preÇos contratados são fixos

ê irrêajustáveis no prazo dê um ano'
21.2.2.Der\tro do prazo de vigênciê do contlato e mediantê soficitâÇão do Contratado, os preços
pode!ão sofrêr reajuste após o interregno de um aôo, na mesma plopo!Ção da variaÇão vêrificada
no IPcÀ-IBGE acuÍnulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigaÇões iniciadas e concluldês após a ocorrência da anualldade '

21.2.3.Nos leâjustes subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnj.mo de um ano será contacro
a
partir dos efeitos financeiros do úItimo reajuste.
21.2.4.No caso de atraso ou não divulgaÇáo dà índice de reajustamento, o contratante pagará ao
contratado a inpoltância calcurada pela úrtitna variaÇão conhecida, riguidando a diferenÇa
correspondente tão rogo seja divulgado o lndice definitivo. Eicâ o c;ntratado obligado a
apresentar menória de cálculo referente âo reajustamento de preÇos do varor lemanescente, sempre
gue este ocor!e!.
21'2.5.Nas aferições finais, o Índice utirizado pàra leajustê será, obrigatori ament e, o
de finitivo.
21.2.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venhà a Ser extinto ou de quâlque! forma
náo possa nais ser utilizado, será adotado, êm substituiÇão, o que vier a ser deiermínado pera
legislação então em vigol,
21,2"7.Na ausência de previsáo legaI quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo lndice
oficial. para reajustamênto do pleÇo do valor remanescente, por meio ate termo ãaitioo.
2f ,2.8.O reajuste poderá ser realizado por âpostilanênto.
22.0.DÂ CcrcROVaçiO DE IECUçIO

r

R!C!Br!@rl1lC DO O&,ESO

22.1.Executada a plesente contratação e observadas as condiÇôes de adinplemento das obrigações
pactuadas, os plocedimento§ e prazog pala lecebêr o seu objeto pe10 oRc obedecêrão, conforme o
caso, às disposiÇões dos Àrts. ?3 a 76, da Lei 8.666/93,
22,2,setão deslgnados pelo ORC representantes com âtribuj.çôes de Gestor e Fiscàl do respectivo
contrato, nos ternos da nonna vigente, especialmente pala acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão,
respect ivamente, permitida a contlataÇão de terceiros pala assistência e subsidio de infornações
pertj.nentes a essas atribuições.

23.0.Drs oBRICÀç&S DO CQlr?À!trtllnt E DO @Nm;ÀrÀDO
23. 1.Obligaçôes do Contratante:
23.1.1.Efetuar o Pagamento relativo ao objeto contratado efetivanente realizado, de acordo com
as cIáusulâs do respectivo contlato ou outros instrumentos hábej.s;
23.1.2. Proporcionar ao contratado todos os Íneios necessários pala a fiet execuçâo do objeto da
presente contratação, nos termos do correspondente instfumênto de ajuste;
23.1.3.Notifica! o Contratado sobre quaLquer irregula.ridade encontrada guanto à qualidade dos
produtos ou serviços, exercendo a mais anpta e complêta fiscalizaÇão, o gue não eximê o Contratado
de guaa responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
23.1.4.Outras obligaÇões estabeLecidas e relacionadas na Mj.nuta do Contrato - Anexo IV.
23.2. Obligações do Contlatado:

23,2.1.Responsabi1izar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legislaÇão fiscal,
civil, tributália ê trabâIhigta, beln como por todas às despesas e complomissos assumidos, a
gualque! titulo, perante seus fornecedores ou telcej.ros ern razão da execuÇão do objeto
contratado;

23.2.2.Substitui!, arcando con as dêspesâs decorrentes, os nateriais ou serviços que apresentâren
defeitos, altelaÇôes, inperfeiçôes ou guaisquer irregulalidades discrepantes às exigêncj.as do
instrumento de ajustê pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento oLr pâganênto;
23.2.3.Nâo t.ransfêrir â outlem, no todo ou em parte, o objeto da contlataÇão, salvo mediante
prévia e explessa autoÍizaÇáo do Contratante;
23.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outloa instrunentos hábeis, en conpatibilidade
com as obrigaçõês êssumidas, todas as condiÇões de habi-1i-taÇão e quatificaÇáo exigidas no
respectivo plocesso licitatólio,
conforme o caso, aplesentando ao Contratantê os documentos

necessários, sempre que solicj.tado;
23.2.5.Emitir Nota Eiscal correspondente à sede ou filiaL da enpresa gue efetivamente particj.pou
do celtame e consequeDtemente apresentou a documentaÇão exigidâ na fase de hâbilitâÇão;
23.2.6.Executâr todâs as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnicâ vigentê,
enquad.rando-sê, rigo.rosamênte, dentro dos prêcêitos fêgais, nornas e especj.ficaÇões técnicas
correspondentes;

23.2.7.Outras obligações estabelecidas e relacj.onadas na Mi.nuta do Contrato - Anexo fV.
2{,0.DO PTGIIGNIO
24.1.O pagamento será realizado mediante processo legular e em obselvânci.a às no
procedimentos âdotados peLo ORC, da sêguinte maneira: Para ocolrer no prazo de trinta d
contadog do período dê adimplemento.
24.2.o desêmbolso náximo do perÍodo, não será superior ao valor do respectivo adimplenento,
acoldo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre en confornidade com
disponibilidade de recurEos financeiros.
24.3.Nênhum valol se!á pago ao contratado enquanto pendente de liquidaÇão qualquer obrigaÇáo
financeira que lhe for inpogta, en vj.rtudê de pena.lidade ou inadimplência, a gual poderá ser
coÍrpensada com o paganento pendente, sem que isso gere direj.to a acréscimo de guaLguer Datureza.
24.4,Nos casos de eventuais êtrasôs dê pâgamento nos termos deste instrunênto, ê desdê que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, se!á admitida a compensação
financeila, devida desdê a dêta IiÍnite fixada parà o paganento até a data correspondente ao
efetivo pagamênto dô parcela, Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagâmento
onde: EM = êncargos
serão calculados corn utilizaÇão da seguinte fórmula: EM = N x vP,I,
moratórios; N = número de dias entre a data prevista pârâ o pagaftento e a do efetj.vo pagamento;
vP = val.or da parcêIa a se! paga; e Í = índice dê conpensação financeira, assim apuradoi I =
(Tx + 100) + 365, sêndo Tx = pelcentuôl do IPCÀ-IBGE aclrmulado nos últinos dozê nêses ou, na
sua falta, um novo lndice adotado pelo Govelno EêderaI que o substitua, Na hipótese do referido

índice estabetêcido para a conpensaÇão financeira venha a se! extinto ou de quaLguer forma
não
possa nais ser util. izado, será adotado, em subst ituiÇão, o que
vier a ser determinado peIâ
legislaçâo então en vigo!.
25.0.Dà.s

SÀNçôES ÀDrcNrs§ÀaÍves
25.1.0uem, convocado dentlo do prazo de varidade da respectiva ata de regrstro de preÇos, ,,ão
ce.Lebral o contrato, deixar de ent.regar ou apresentar docunentaÇão ta.r.sa eiigioa pa.u ."rt""",
ensejar o rêtardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, í"rn"i áu o
frauda! na
execuÇão do contlato, comportar-se de Ínodo inidôneo, declarâl intãrmaçoes falsas ou cometêr
flaude fiscâI, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 1i;itar e contrataf com a
união, Estados, Distrito Eederal ou Municípios e, será descreáencj.ado do sistema de cadastrêhento
unj'ficado de Folnecedores sIcÃP do Govêrno Fedêra] e de sistemas sêmelhantes mantidos por
Estados, Distrito Eederar ou }Íuniclpi-os, pero prazo de até 05 (cinco) anos, sen preJuízo àas
multas previstas neste Edital e das demais cominaÇões legais.
25.2.Às refelidas sânçóes descritas tambérn se aplicam aos intêgrantes do cadastlo clê reselvâ
que, convocadog, nâo honralem o comPromisso assumido sem justificâti9a ou com justificativa
recusada pela ÀdministlaÇáo.
25'3.4 recusa iojusta en deixar de culnplir as obligações assuflidas e preceitos legais, sujeitará
o contlatado, galantida a préviâ defesa, às seguintes penâlidades previstas nos Àrts, 86 e g7,
da Lei 8.666,/93: a - advertênciâ; b - multa de mora de O,5t (zero vírgu]a cinco por cento)
aplicada sobre o valo! do contlato por dia de atraao na entrega, no iolcio ou na eiecuçáo do
objeto ola contratado; c - nulta dê 1Ot (dez por cento) sobre o valor contratâdo pela inêxecuÇão
total ou pârciaL do contrato; d - s imul t anearnente, gualque! das penâlidades câbíveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
25.4.Se o valor da mufta ou indenizaÇão devidâ não fo! recol-hido no prazo de 15 (guinze) dias
após a comunicaçáo ao Contratado, será âutomaticâmente descontado da primeira patcela do
pagamento a que o contratado vier a fazer jus, acrescido de juros tnoratórios de ls (um po!
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicia.Imente.
25.5.Àpós a aplicâção de quaisquer das penalidades previstas, realizaÍ-se-á comunicaÇâo escrita
ao Contratado, e publicado na impreDsa ofj.ciaI, excluÍdas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legàI da puniÇão, infortnando aindâ gue o fato
se!á legistrâdo e publicado no cadastro correspondente.

DrSPOgr@S CRIIs
26.1.Da sessão púbIica do Pregão divutgar-se-á Ata no sistema efetrônico.
26.2.Náo havendo expedj.ente ou ocorrendo gualquer fato superveniente gue itnpeÇà a leâIizaÇáo do
certame na data mârcadâ, a sessão será automaticamênte trànsferida para o prineiEo dia útil
subsequente, no nesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação êm
contrário, pelo Pregoeiro.
26.3.Todas âs refêrências de tempo no Edital, nos seus Anexos, no aviso e dulante â sessão
pública observàrão o ho!ário de BraslIia - DF.
26.4.No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sàna! erros ou falhas que
não aItêreÍn a substáncia das propostas, dos documentos e sua validade jurldica, nediantê despacho
fuldamentado, legistrado em Àta e acessÍvel a todos, âtlibuindo-lhes vali.dade e eficácia pâra
fi-ns de habj.Litação e classificaÇão,
26.5.À homologação do resultado desta IicitaÇão nâo inplicará direito à contrataÇão,
26.6.4s normas disclplinadoras da IicitaÇáo serão sempre interpretadas em favor da ampliaÇâo da
disputa entle os intêressados, dêsde gue não comprometam o interessê do ORC, o princípio dà
isonomia, a finalidade e a selluranÇâ da contrataÇão.
26.7.Os licitantes assumêm todos os custos de prepâraÇão e apresentaÇão de suas propostas ê o
ORC não sêrá, êÍn nenhum caso, responsável por esges custos, independentemente dà conduÇão ou do
resultado do procêsso licitatóÍio.
26.8.Para todos os efeitos, na contageÍr dos prazos estabelecidos neste Edital e aeus Anexos,
excluir-sê-á o dia do inlcio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencen os prazos
em dias dê expediente no oRC.
26.9.o desatendimento de exigências formais não essenciais não inporta!á o afastanento do
licitànte, desde que sejô posslvel o aploveitamento do ato, observadog os princlpios da is
a
e do interesse púb1ico.
26.10.Em caso de dj.vergência entre dj.sposiÇões do Edj.ta] e de seus Arexos ou dêmâis peÇâs
compôem o processo, prevalecerá as do EditaI.
26.1l,Decaírá do di.reito de inpugnar perante o ORC nos terÍnos do presente instrumento, aqu
que, tendo-o aceitado sem objeÇáo, venha a apresentar, depois do julganento, falhas
irrêgu]a!idades que o vicialam hipótese en que tal comunicado náo teÍá êfêito de rêcurso,
26.12,As dúvidas surgi.das após a apresentaÇão daE propostas e os casos oÍnissos neste instrumento,
ficarão única e exclusivanente sujeitos a interpretaÇâo do Plegoeilo, sendo facultada ao nêsmo
ou a autoridade superior do ORC, em qualquer fase da li.citaçào, a plonoÇão de diligência, na
forma do Àrt. 43, §3', da Lêi A.666/93, destlnada a esclarecer ou a complementar â instrllÇão do
p!ocesso.
26.13.O Edital e seus Anexos Caríbém estão di sponibi 1i zados na lntegra no êndereço el.etrônico:
https: / /www . port a ldeconpraspubL icês . com,br, e pode!ão se! Lidos, e quando for o caso obtidos,
nediante processo regular e observados os procedimentos definidos pefo oRc, no endêreço: Av,
Plesidênte João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nog horários nofinâis dê êxpêdiêntê: dâs
08i00 as 12:00 horas, mesmo endereÇo e horálio nos quaÍs os autos do processo administrativo
pêfl[anecerão com vista franqueada aos lnteressados.
26.l4.Para dirinir eventuais controvérsj.as decorrentes deste certàme, excluÍdo gualquer outro,
o folo conpetente é o da Conarca de ltabaiana, Estado da Paralba.
26 . O.DAS
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ESPECIEICÀçÕES

1.0,DO OB,rlrO

1.1.constitui objeto desta licitaÇáo: coNTRÀrÀÇÁo DE EMpREsÀ pÀRÀ AeursrÇÃo DE cHoRI{EBooK, pABÀ
4.0 coM supoRTE Ao 'GooGLE woRKspAcE FoR EDUcÀTroN, pAxÀ AUxrrfAR A

cRrÀÇÃo DE sÀLÀ DE Àul,À

SECRETÀRIÀ DE EDUCAÇÁO DESTE MUNICIPIO.

2. 0.DÀ JI'ATIFICÀTÍ!'I

2.1'À contrataçáo acimà desc-rita, gue será plocesaada nos telmos deste Ínstrumênto convocatório,
especificaÇões técni.cas e j.nformações conplementates que o âconpanhan, quatndo for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devj.da efetivaÇão de compra para suprir denanda especÍfica -

CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ AOUISIÇÃO DE CHORMEBOOK, PÀRÀ CRIÀÇÀO DE SAIÀ DE ÃUIÀ 4 . O COM SUPORTE
I
GOOGLE ÍIORKSPÀCE FOR EDUCATION, PARÀ ÀUXILIAR
SECRETARIÀ DE EDUCAÇÁO DESTE MUNICIPIo _

A

AO

considerada oportuna e inprescindlvêI, ben como !elevante medida de interesse público; e ainda,
pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a plomoção de atividades
pertj.nentes, visando à maximizaÇão dos reculsos em relÂÇão aos objetivos progÍamados, observadas
as diretrizes e rnetas definidas nas felramêntas dê pfanejamento aprovadas. Destacamos que os
selviços e peças pêra a instalaÇão física do kit multimídia (PROJETOR MUITIMÍDIÀ, WEBCÀN, CAÍXÀS
DE SOtt ÀCÚSTICÀ AMPLIEICÀDA) são partes integrantes do objeto que ten como êxclusi.vi.dade dà!
atendimento a instalação, onde À CONTIIÀTÀDÀ vencedola do lote 3 dêve!á instala! cada PROJETOR
MULTTMÍDIA, wEBcAN, CÀIxÀs DE soM ÀcÚsTICA ÂMPLÍPÍCADA atendendo os serviÇos de mâo dê obra e
Peças necessária:

2.2.Às característj.cas e especificâÇóes do objeto ora Iicitado são:
I,OTE O1

cbr@

I

- IüPLÀNT
DrSCRIr{nqçÀô

"IEp1àntaÇào, ênsafa.nento e fornâÇão para os Técnicos com a CriaÇão das

contas pare todos coleboradores. docentes e discêntês, tratamento dê
homôniros, ensalanenlo nâs SaLas de Àula virtuais e forinaÇão para
acEninistlação do Goog]e l{orkspace for Education, com fornElo e Carga Horária
de No [líniDo 3 webinars de 2h ao vivo e 16h de atividÀdes via coogfe Sala de
ÀuLa, sendo Carga Horária lotaI de 22h, para l turna de até 20 Participantes.
(Técnicos en TI da secretaria de Eduêação). "
LOTE

02 -

UND

Q([NIIDTDE
1

EOUIPÀMENIOS

cóDrco
1

UIIIDIDE

Shronebook
ch!onebook

-

DISCRII{Ir|ãçIO

Resistente ô quedas e a derra.úamento de IÍquidos para

UNIDTDE

À.Iunos

Resistente a quedas e a derramâmento de llquidos para

Q(nllTIDIDE

UND

500

UND

112
72

3

lrEBCÀl{

UND

4

tleadfore

UND

t2

5

:âixa de sotn

UND

12

3-

],OTE C3
C@IGO

1

z
3

-

PÀaÀ

EXECU

DI SCRIIíItGçÁO

ProJêtor uultimidia - 3.600 ANsI Lumens cle alto brilho, 20000:1 de alto
contrastê; duas portas HD!íI; imaqeh á!é 300"; bivolt.
Sâbinete dê Recarga Inteligente (36 Posições)
Instalaçào coD fornecinento de materiais

UNIDIDI

oinxrrDrDt

UND

72

UND

t2

UND

12

3.0.Dàg OBA,rGrçõEg DO CCDTTRATàIr'IE
3.1.Efetuar o pagamento rêfâtivo ao objeto contratado efetivâírente realizêdo, de acordo com as
cIáusulas do respectivo contràto ou outros instrumentos hábeis,
3.2. PropoÍcionar ao Contratado todos os meios necegsários para a fiel execução do objeto da
presente contlataçáo, nos telmos do corresPondente instnmênto de ajuste.
3.3.Notificar o Cont!atado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à quâfidâde dos
produtos ou serviÇos, exercêndo â Ínais ampla e completa fiscafizâção, o que não exime o Contratado
de suas reaponsabi I idades pactuadas ê prêceitos legais.
3,4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Mlnuta do Contrato - Anexo Iv.

{.o.DÀa oBRrGÀÇÕlS DO CONERTITDO
4.l.Responsabilizar-se por todos os ônus e obligaÇões concelnentes à tegislação fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, ben como po! todas as despesâs e conplomi.ssos âssrmidos, a qualguêr
tÍtu.l,o, perante seus folnecedores ou terceiros en razáo da execução do objeto contrêtado.
4.2.substitui!, arcando com as despesas decorrentes, os materiaj.s ou serviÇos que aplesentaren
defeitog, alteraÇões, impêrfei-ções ou quaisquer irrêgularidades dj.screpantes às exigências do
ingtru.Ínento de ajuste pêctuado, ainda que constâtâdos somente após o recebimênto ou pagamento,
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvo mediante prévia
ê expressa autorizaÇão do contratante.
4,4.Mantêr, du!ânte a vigênciâ do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigaÇóes aasumidas, todas âs condiÇões de habi.Litâção e quafificação exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documêntos
necessários, sêmpre que solicitado,
4.5,Emitir Notâ Fiscaf coÍrespondente à sede ou filiaI da empresa que efetivamênte participou
do certane e consequentemente aplesêntou a documentaÇão exigida na fase de habilitação.
4.6.Executa! todas as obrigaÇões assumidas senpre con observância a mefhol técnica vigente,
enquadrando-se, rigolosamênte, dentro dos preceitos 1egai.s, normas e especificâÇõês técnicas
co r

resPondentes

.

4.?.outlas obrigaçôes estabelecidas ê relacionadâs nâ Minuta do Contrato -

Anexo

Iv,

5.O.DO PBàZO E DÀ VTCÊlrcIÀ

5.1.0 prazo máximo de entrega do objeto da contratação, gue admite prorrogação nas condiÇões e
hipóteses previstas no Àrt. 57, §1", da lei A.666/931 está abaixo indicado e será considerado
da emissão do Pedido de Conpra:
EntEega: 60 (noventa) dias.
5.2.À vigência do respectivo contrato se!á determinada: até o final do exêrcício financeilo de
2021, considerado da data de sua assinatura,
6. O.DO REÀJUSTàIIBIEO

6.1. Preços registrados

- revisão:
6.1.1.No caso de leconhêcinento do desequj.IÍbrio econôni co- finance i ro do preço inicialmente
registlado o gerenciador do sistema, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do
preÇo, libelando o fornecedor do compronisso asgumido sem aplicação de penalidades, ou determinà!
a negociaÇão.
6.1.2.ouando o preço registlado tornar-se supêrior ao praticado no melcado por motivo
supervenientê, o gerenciador do siatema convocará os fornecedores para negocialem a reduÇão dos
pleÇos aos valoles prâticàdos pelo mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificaÇõês. Os fo.rnêcêdoles que não aceitarem reduzi! seua preÇos aos valores platicados
pelo nercado serâo liberados do compronisso assumido, sem aplicação de penalidade. À ordem de
classificaÇão dos fornecedores que aceitalem reduzir seus preÇos aos vaLores de rnercado observârá
a clâssificaÇão original.
6.1.3.Na ocor!ência do preço de mercado torna-sê supêlior aos prêÇos legistÍâdos ê o fornecedo!
não puder cumprir o compronisso, o órgão geÍenciâdor poderá:
6.1,3.1,Liberar o fornecedo! do compronisso assumido, caso a conunicação ocorla antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos notivos ê
complovantes aPreaentados; e
6 . 1 , 3 . 2 , Convocar os demais fornecedoles pala aasegura!

igual opoltunidade de negociaÇáo.
6.I.4.0 lealinhamento deverá ser precedido de pesqulsa de preços prévi.a no melcâdo, banco de
dados, Índices ou tabelas oficiais e/ou outros neios disponÍvêis que asgegurem o Ievantamento
adequado das condj.çôes de rnercado, envolvendo todos os efementos materiais pala fins de guardat
a justa lemunelaÇáo do objeto contlatado e no embasêmento da dêcisão de deferir ou rejeitar o

pedÍdo.

6.1.5.Defj.nido o valo! máximo a sêr pago pelo oRc, o novo preço parâ o lespêctivo lote deverá
ser consignado ôtravés de apostilamento na Ata de Registro de Preços, ao qual estará o fornecedo!

vincul-ado.

6.1.6.Não havendo êxito nês negociaÇões, o ORc devêtá proceder à revogaÇão dâ Ata de Registro
de PreÇos, adotando as medidas cablveis para obtênção da contratação mais vâÂtaiosa.

contlatados - rêajuste:
6.2.1.os preÇos contratâdos são fixos e irreajustáveis no prazo dê LrÍn ano.
6,2.2.Dentro do prazo de vigência do contlato e nediaôte solicitação do Contratado, os preÇos
poderão sofrer leajuste após o interregno de um ano, na mesna proporÇão da vâriação verificada
no IPCÀ-IBGE âcumulado, tomando-sê por base o Ínês de apresentaÇão da respêctiva proposta,
êxc1uaÍvamente para as obrigaÇões iniciadâs e concluldas aPós ê ocolrência da anualidade.
6.2.3.Nos rêajustes subsequentes ao primeiro, o intêrregno hínimo de un ano será contado a
paltir dos efei.tos financêiros do últino reaiuste.
6.2.4.No caso dê atraso ou não divufgaÇão do índice de reajustamento, o Contratênte pagârá ao
Contratado a inpo!tância caLculada pefà úItima variaÇão conhecida, liquidando a diferênÇa
corregpondênte táo ]ogo seja dlvulgado o indice dêfinitivo, Fica o Contratêdo obrigado a
âpresentar mênória de cálculo !eferente ao reâjustamento de PreÇos do valor remanescente, sêInpre
que este ocorre!.
6.2,5.Nas aferiÇões fi[aig, o lndice utilizado para reajuste será, obri gâtotiame nt e, o
definitivo.
6.2 . PreÇos

o lndi.ce estabelecidO para reajustameÂto venha ê ser extinto ou de qualquer forma
naig ser utilizado, será adotado, erh substituição, o que vier a ser deierminado peLa
leg islação então em vigor.
6,2 .?.Na ausência de previsão legaL quanto ao Índice substi.tuto, as partes eLegerão novo lndice
ofi ciaI, para leajustanento do preço do valo! remanescente, por rneio dê termo ãaiti.ro.
6.2 .8.O reajuste poderá ser rêalizado por apostilamênto.
6.2 .6.Caso

não possa

7.O.DO PÀGÀIGIIO

7.1'o pagarnento será realizado mediante plocesso regurar e em observáncia às normas e
procedimentos adotadoa pelo oRc, da seguinte naneila: para ocorre! no prazo de trinta dias,
contados do pêríodo de adimpfemento.
7'2.o deserüolso máximo do perlodo, nâo será superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo con o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre êm confoflnidade com a
disponibilidade de reculsos financeiros.
?.3,Nenhum valor será pago ao Contrêtado enquanto pendente de liguidaÇão gualquer obrigaÇão
financêira que fhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadinplênciâ, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere djreito a ac.résci.mo de qualguer natureza.
COr@BOr,rçÀO D! r,rECUÇiO E RrCEBrltEN.fO DO OBJIIO
8.1.Executada a Presente contrataÇão e observadas as condições de adijq)lemento das obligaÇões
pactuadas, os plocedinentos e plazos para receber o seu objeto pelo ORC obedece!áo, conforne o
caso, às disposiçôes dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666,/93.

8.0.DÀ

9,0.DOS

PROCEDIT ENIrOS

DE

E

GEBAjCIàI.íENIO

'ISCàI.IZÀçIO
9.1.Sê!âo designados pelo
Contratante replesentantes com âtribuiÇões dê Gestor e Eisca.l do
contrato, nos ternos da norma vigente, especial.mente para acompanha! e fiscaliza! a sua execução,
respectivâmente, permitida a conbrataÇão de terceiros paÍa assistência e subsÍdio dê pertinentes
a easas atribuiÇões.
9.2.À adninj.straÇáo e os demais atos de contro.lê da correspondente Ata de Registlo de pteços,
decorÍente do conpetente processo licitatório,
serão realizados através do Depa!tamento dê
Complas, atuando como GerenciadoE do Sistena de Registro de PreÇos.
9.3.Caberá ao gerenciador a real.izaÇão peliódica de pesquisâ de mercado para conplovaçáo de
vatajosidade, aconpanhando os pleÇos platicados para os rêspectj-vos lotes registrados, nas
mesmas condiÇões ofertadas, para fins de controle e, confoüne o côso, fixaÇão do valor náximo a
ser pago para a coüespondente contratação.

As grNçóEs àI»tnÍlstllr§,rg
10.1.0uen, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registlo de preÇos, ôáo
celebrar o contrato, deixar de entlegar ou aplesentar docunentação fâlsa êxigj.da para o certême,
ensejar o retardamento da execuçâo dê sêu objêto. não mântive! a proposta, falhar ou frâudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declêrar informações falsas ou comete!
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará iíltr)edj.do de licitar e contratar coln a
União, Estados, Distli-to Federal- ou Municípios e, será descredenciado do Sistemâ de Câdastrêmento
Unificado de Fornecêdores SfCÀF do Goveho Eederal. e de sistemas semelhantes Ínantidos por
Estados, Distrito Eederal oL1 Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo das
multas previstas neste Edj.tal e das demais cominaÇões legais.
10.2.Às refeÍidas sanÇões dêscritas tâÍibém se êplicam aos integrantes do cadastro de reservâ
!Fre. convocados, não honrarern o complomisso assumido sem justificativa ou coÍr justificativa
recusada pela Àdminist!ação.
10.3.À recusâ injLrsta em deixar de cumpli! às obrigaÇões assumidas e pleceitos Iegais, sujeitará
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. g6 e 87,
da lei 8.666/93: a - advertência; b - multô de mora de 0,58 (zero vírgula cinco por cento)
apl.icada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrêga, no início ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 10E (dez por cento) sobrê o valor contrâtado pelâ inexecuÇão
total ou parcial do contrato; d - simult anêaÍnente, quafgue! das penalidâdes cablveis
fundamentadas na ],ei 8.666193 e na Lêi 10,520/02.
10.4.Se o val-or da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 {guioze) dias
após a comunicaÇão ao contrêtado, será automaticamente descontado da p!j-meira parcela do
pagamento a gue o contratado vier a fazer jus, aclescido de juros nolatórios de 1t (u,In pot
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicj.alnente.
10.5.Àpós a aplicaÇão de quaisquêr das penalidades plevistas, reafizar-sê-á conunicâÇão escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluldas as penalidades de advettência e multa
de mora quando for o cago, constando o fundamento lega] da punição, informando âinda que o fato
será legistrado e publicado no cadastro correspondente.
10. O.t

11. O,DÀ CCaúpEígÀçíO ttltltfcGrRÀ

11.1.Nos casos de eventuais atraaos de pagamento nos termos deste instnmento, ê desde que o
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensaÇâo
financeira, devida desde a data fimite fixada parâ o Pagamento até a data correspondênte ao
efetivo pagamento da parcela. os encârgos moratórios clevidos êm razão do atrâso no pagarnento
serão câIculados corn utilizâÇão da seguinte fórmuIa: EM = N r vP r 1, onde: EM = encargos
molatóriosi N = número de dias entrê a datâ prevista para o pagiunento ê a do efetivo pagamento;
vp = vâ1or dâ parcela a ser paga; e I = lndicê dê compensação financeira, assim apurado: Í =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos dozê meses ou, na
sua falta, u.tn novo índice adotado peto coverno FedetâI que o substi.tua. Na hipótese do refêrido
não
lndice estâbelecido para a compensaÇão financeila venha a ser extinto ou de qualquer fo

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
IegislaÇão então en vigor.
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12.1,É parte integrante deste Terno de Refe!ência o rnodelo de proposta corlespondente, podendo

o Iicitante util.iza-Io
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CON'PT.EMENEAAES

1. OBJETO
' Contrataçáo de Enpresa Especializada no nercado para prestar serviÇo de implantaÇão, nlgraÇáo,
aconpaôhanento técnico e formaÇão continuada em uso Pedagógico das Tecnologias Educâcionais,
parâ sistena de ensino colabolativo {,0 e suporte dulantê a vj.gência do contrato. Essas salas
devem permitir gue o9 professores e por sua vez os alunos colaborem em plataformas on-line,
contemplando dj.spositivos gue perÍútam a inclusáo dos alunos na vanguarda da tecnologia de fofita
tota-Imente acessíveI e simplifi.cada, prestação dê serviços de soluçáo, englobando fornecimento
de equipamentos, lnstalação de todo ecossistema que compóe a Sala de ensino colabolati.vo 4.0 e
Seus rêspectivos treinamentos.

2. JUSTIEICATIVÀ:
'À secretalia de EducaÇâo de Mogeiro - PB estabeleceu como pfanejamento institucional e
disruptivo, unà polÍtica de apoio têcno1ó9ico às atividades pêdàgógicas, Parte dessa polltica
pagsa pol:
' Oferecer dispositivos do tipo chroÍnebook para os alunos e professores com sistema de gestão,
acompanharmento e compartilhamento na SaLa 4.0;
, oferecêl dispositivos dê càrlegamento, kit multilnldia, treinaitento básico,
' Toda solução deve trabalha! com autenticaÇáo única e intêgtada da plataforma dê nuvêÍr e seus
dispositivos;
, À platâforma deverá prover colaboraÇão completa e totalmente coÍnpatlvê1 entre os dispositivos
e a nuvem.
' Todos os equipamentos deverão ser novos e compatlveis con a lede do nunicípio.
' Destacamos que os serviços e peÇâs para a instalaÇão física do kit lnulti.nidia (PROJETOR
MULTTMÍDIÀ, ÍJEBCÀN, cÀrxÀs DE soM ÀcÚsTrcA AMPLIFICÀDA) sào partes integrantes do objeto que
ten cono exclusividade dar atêndirnento a instalaÇáo, onde A CONTRÀTADÀ vencêdora do lote 3
deverá instalar cada PRoJETOR MULTIMÍDIÀ, WEBCÀN, CAIXÀS DE SOM ACÚSTICÀ À.I.IPLIPICADÃ atêndendo
os serviÇos de rnáo de obra e peças necessária:
3. DEEINIÇÔES TÉCNICAS DA SOLUÇÁO E SEGURÀNÇÀ:

' Colaborâção on-Ij.ne
. SoluÇão de colaboração on-1ine vol.tada a educaçáo coÍn utilizaçào ilimitada de lecutsos (espaÇo
e número dê contás) para Secretalia Municipal de EducaÇão dê Mogêiro - PB, contenplando criaÇão
de contas dê e-maiI pala alunos, plofessores, gestores e colaboladores, com tratativas das
contas homônimas criadas para a sêcretaria de EducaÇão de !íogeiro - PB, com provisionamento de
contas e glupos, configurâção de conpartilhamento de recursos, criaÇão das salas de aulas
viltuêis, alocâÇâo de alunos e profêssores na programaÇáo das cLasses e lntegração con a
platafornâ de e-maÍI cotn pacote de fêrranentas de gestão de disposÍtivoa, aplicâtivos e lecursos,
para facilnente usar o poder da tecnofogia na sua sala de aulà conforme apresentado a seguir:
4. coNExÂo:
. E-nai1 parà toda a instituição (EducaÇão) ilinitado
' Agendas compartifhadas integrada
. Ferrahentâ de colaboraçáo na sala de aula integrada
' Videoconferência e chamada dê voz integrada
5. CRIÀÇÃO:
' Docunentos integrada
'Planilhas integradas
' Apresentâções integrêdas
' Formulá!ios intêgradas
'Sitês integrâdos
6. ÀCESSO:
. Almazenâmênto ilinitado em nuvem.
. Eerranentas de gestão e controle
' supolte, por telefone, e-naj.l e on-Iinê
' Recurso ê-discovely para e-mails, bate-papos e arquivos
' Retençáo e ôrquivanento para o e-mail e conferências
' Relatórios de auditoria pala rastrea! as atividades dos usuários
. Dashboard de controle dê seguranÇa ê admini-straÇão
. Gêrenciamento de dispositivos (Android, iOS)
' PrevenÇão contla perda de dados pala o e-mail e arnâzenamento
' S/!íIME hospedado Para o e-mail
' controle dê acesso de nÍveI corporativo com aplicação de chêve de segurança
7. ESPECIEICÀÇÕES TÉCN]CÀS MÍNIMÀS DOS SERVIÇOS E EOUIPÀMENTOS
DISPOSIT]VO EDUCACIONÀI PORTATÍL T]PO

CHROMEBOOK

PATÀ OS AIUNOS: 5OO UNidAdES

L DESCRIÇÁO GERÀI:
, Equipamênto poltátil, com bâse e monitor;
' À base devêrá se! acoplada ao monitol,
.A base ê o nonito! nãô poderáo sêr destacáveis. Não sêrão aceitas
fio, conectoles ou via USB;
' À base deverá pernitir o carregamento do equipamento.

conexóes por

tecnologia

sen

9. PLACA-MÂE E MICROPROCESSÀDOR:
' Erequênciâ de opêração interna
de 1,10 GHz;
. Câso possua, devêlá possuir no mínina
míni.mo 2MB cache;
. Processador con, no nÍnino, 2 núc]eos flsicos,
10. VÍDEo:
' Deverá possuir no mÍnimo placa dê vÍdeo j.ntêgrada con memória
memólia plinci.pâl ou dedicada caso a p.laca de vldeo off board;

podendo

ser conpartilhadà

com a

11. MEMÓRIÀ:
' Deverá sel instalado no mínimo de 4 GB de mêmória RÂM, DDR4Í, ou guperlo_r, vêlocidade
(Írequência) 1600 MHz ou supêrior;
12. PORTAS E INTEREÀCES:
' Deverá possuir uma Salda ou cabo pala conêxão de vidêo no padrão HDMI,
' No mÍnino, 02 (duas) portas USB 3,0;
' Dêverá possuir o Leitor de Cartôes;
13. DISCO RÍGIDO:
' Deve!á possuir 01 (r,tna) unidade de Digco ligido de estado sóLido com 32 GB sSD ou eMMc ou
supe rio.r
14. TEI,À:
'Deverá possui! a Tera tecnol-ogia HD lED, colorida, tamànho mínimo de 11,6 polegadas, resoruçâo
dê 1366 x 768 ou superior;
'À dobradiÇa deve pemitir a abertuta de no mínimo 17Oo;
. Deverá possuir o vídeo Integrado;
' Dêverá possuir o contrastê mÍnino de 300t1;
' Webcam integrada ao gabinête;
15. COMUNTCÀÇÔES:
' Deverá possuir ÀdaPtador Wireless integrado ou comunicaÇão wireless iÀtegrada, 2x2 802 )-L aci
. Deverá possuj.r conexão B1uêtooth 4,0,
16. MULTIMÍ DIA:
' Dêverá possuir saÍda pâra fone dê ouvido e entrada párâ hicrofone (podêndo sê! colnbo);
' Wêbcan integrada com resolução mínima HD de ?20p;
17. DISPOSITIVO PADFÁO:
' Deverá possuir o teclado português (Brasil) com a tecla LCD;
' Resistente a dêrramamento de llguido e possul! drenos para o ]íquido derramadoi
. Dispositivo de àpontamento senslvel ao toquê (touchpad) con suporte a função multi-toques;
18. GÀBINETE:
' Coin proteção contra impactos;
'Resistente a quedasi

' Devêrá possuir o peso de no náximo 1,4 Kg;
20. ENERGIÀ:
. Deverá possuir a fonte bivolt (100V - 240V, 1À) ;
' Possui! bateriâ recarregávê] con autononia nínima de I horas en condiÇões normais de uso, com
mecanismo dê segulanÇa, mesno âpós a carga total da bateria nâo corra o rigco dê sobrecalga e
sobreâquecimentoi

21. SISTEMA OPERÀC]ONAI:
' Chlome OS;
' o eguipaFento deve ser capaz de receber as atualj.zaÇões do chrone
anos;

OS

pelo prazo mlnimo de

3

22. GERENCIÀMENTO:
' LicenÇa de fer!êmentâ en nuvem capaz de rea.lizâr atualizações automáticas de softwares e
dlivers diletamente da internet, sen â necessidade do conhecineoto especÍfico do usuário;
. Software ou sistena que pernita a Ínigração da inagen do equipanento a partir de una rede
corporativa ou com conexão à Ínternet;
. Felramenta capaz de restaurar as configuraçõês ôriginâis de fábrica do equipãmento (sistema
Opelacional e Aplicativos) ;
' O console de gerencianento deverá ser l{EB, pala gue assim seja possÍve1 !êalizar o gerenciamento
de quafquer ponto. TeÍ no mlnirno as sêguintes func iona lidades :
' Deverá sêr capaz de lea1lzar monitoraÇão dos equipaÍflentos, coletando no mlniho as seguintes
j-nfornaÇões: identificaÇão do equipâmento, contloIe de utilizaÇào (verlficar ú1tima data de
conexão) e utilizaÇáo dos aplicativos;
' Dêverá ser capaz de cliar lista de usuários com pernissão de utilj.zaÇão no equipàmento, além
de criar listas de rêstrição a acesso a páginas na internet e versões do sistema operacional;
' Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a câmerâ, microfone, Bluetooth, unidade
USB e caixa de som interna do êguipamento sem intelferência do usuário;
. Dêvêrá possuir funcionaLidade de apagar todas as infornaÇões focais do usuário, configuraçôes
e estado após cada salda;
. Deverá ser capaz dê emitiÍ rêfatório de notificação de dispositivos inativos,
. Deve!á possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas um aplicativo (nodo
quiosque) e informar por e-tnai] e SMS os alertas de êfteração de status do dispositivo, não
permitindo a utilizaÇão deste para gualguer out!a atividêde,
' Deverá possuir funcionalidade de restringi! o uso do equipanento a apenas o doÍnínio educacional
inplantado e todos equipamentos dêvem ser entregues já provisionados para o domlni.o educacional.
Develá possui! mecanrsmo de seguranÇa capaz de bloqueaÍ todàs as funções do equip êmento
ca90
lemotamente ê emitir urlÉ mensagen com j.nstruÇões de devoluÇão do dispositivo dêsativa
contrário este eguipamento ficàrá com uso !est!ito indefinidamente.
23. GÀRÀNTTÀ:

'o eguipamento ploposto deverá possui.! garantia de 36 meses para leposição de peças, tnão de
obla e atendimento no Loca1, por rneio das assistências credenciadas e autolizâdas pélo fâbricante
da marca ofertada. E 18 neses para baterj.a;
' Deverá ser disponibilizado um número telefônico pala suporte técnico sem custos pala a
contratante (sendo utiLizado 0800 ou qualquer número similâr) ou portal na internêt para abertuta
e acompanhamento de chamado;
' O prazo máximo Para resoluÇão deverá ser de 05 (cinco) dias úteis a contâr da data de abertura
do chamado.
24. CERTTETCAÇÕES:
. Certificações gue o nodelo ofeltâdo deverá possuir: ANÀTEL;
' Deverá ser aplesentado junto a proposta, certificado ou test report conprovando que o ploduto
ofertâdo possui resistência a quedas de ?ocn e possua celtificaÇão Ip41,
' fodos os opcionais dêveláo ser homologados pe.Io fablicante do equipahento;
' À adninistraçâo solicitará amostra do equipamento sonentê ào veocedor do certame para testes
e honoLogação.
25. PROVÍSIONÀ}.{ENTO E PATRIMÔNIO:
' Os equipamentos devem ger entregues plovisionados pârâ o domÍnio educacional do Estado, por
exemplo: Gedu. XXXXXX. XX,br;
' A cargo do departanento de patrimôDlo, o processo de patrinônio pode ocorrêr nâs dependências
do Contratado.

26. DISPOSÍTÍVO EDUCACIONAI PORTATÍL TIPO CHROMEBOOK PÀRÀ OS PROPESSORES: 132 UNidAdES
2?. DESCRÍÇÃO GERÀ],:
. Eguipêmento portátil, com base e ltlonitor;
' À base dêvêrá ser acop.Lada ao monitor, a bêse e o monitor náo poderão ser destacáveis;
' Não seráo acêitaa conexões por tecnologia aem fio, conêctores ou via USB;
'À base deve!á permitir o cal.reganento do equipamento
28. PIÀCÀ-MÃE E MICROPROCESSÀ.DOR:
' Freguência dê opêração interna mínimà de 1,10 GHz;
' Caso possuâ, deverá possuir no mínimo 2MB cache;
' Processador com, no mlnimo, 2 núc1eos fisicos;
29. VÍDEO:
. Deverá possuir no mÍnimo placa de vldeo integrêda com melnória podendo ser coÍrpartilhada com a
memória principal ou dedicada caso a placa de vldeo off board;
30. MEMÓRIA:
. Deverá ser instalado no mlnimo de 4 GB de mernóriâ RÀM, DDR4L ou supeÍior, vêfocidadê
(frequência) I600 MHz ou superior;
Portas e Interfaces:
. Deve!á possuir uma salda ou cabo para conexão de vldeo no padrão HDMr,
' No ninino, 02 (duas) portas UsB 3.0i
' Deve!á possuir o LeitoÍ de cartõês;
31. DÍSCO RÍG]DO:
' Deverá possuir 01 (uma) unidade de Di.sco rÍgido de estâdo sólido com 32 Gb SsD ou eMHc ou
suPerj.or

32. TELÀ:
. Devêrá ser 2 en 1 corÍl rotaÇáo da tefa em 360o e possuir a feIâ SensÍvef ao Togue com tecnologia
HD LED, colorida, tamanho mÍnino de 11,6 polegadas, resofuÇão dê 1366 x 768 ou superi.o!;
. oeverá possuir o vÍdeo rntegrado;
' Dêverá possuir o contrastê mínimo de 300:1;
' webcaln integrêda ao gabinete;
33. COMUNICÀÇÕES:
.Deverá possui! Adaptador llireless integrado ou conunicaÇão wileLess integrada, 2x2 8O2.71 ac,
' Devêrá possuir conexão Bluetooth 4.0;
34. MULTIMÍDIÀ:
. Deverá possuir saída pala fone de ouvido e entrada para miclofone (podendo ser conbo);
' webcam integladô com resoluÇão minina HD de 12Op,
35. DISPOSITIVO PADF.ÃO:
' Deverá possuir o teclado português (Brasil) con a tecla LCD;
. Resistente a derramamento de liguido e possuir drenos para o 1Íquido derramado;
. Dispositivo de apontanento sensivel ao toque (touchpad) com suporte a funÇão nulti-toqu
36. GABINETE:
' Com protêÇão contra impactos;
' Resistente a quedas;
37. PESO:
. Deverá possuir o pêso de no máximo 1,{ Kg;
38. ENERGIÀ:
. Deverá possuir a fonte bivolt (100v - 240v, 1A) ;
. possuil bâteria recarregável com autonomÍa nlnina dê 8 horas em condiÇôes noEnais de uso, com
mecanismo de segurança, mesmo após a carga total da bateria não co!!a o risco de sobrecarga e
sob!eaquecimento;

39. SISTEMA OPERÀCIONA],:
, Chrone Os;
. O êquipanento deve se! capaz de receber as atualizaçóes do

Pelo prazo mínimô de
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40. GERENCIAMENTO:
. Licença de ferramenta em nuven capaz dê lealizar atuafizações autonáticas de softwâlês
drivels diretâmente da internet, sêm a necessidade do conhecimento especlfico do usuário;

e

Chrome OS

anos i

' Software ou sistêma que perrnita a migraÇão da inagem do equipamento a pàrtir de uma lede
corporativa ou com conexáo à intelnet;
' Ferranenta capaz de lestaurar aa configuraÇões originais de fábrica do equipahento {Sigterna
Operacional e Aplicativos) ;
' O console de gerenci,amento deverá se! wEB, para que assim seja posslvel realiza! o gelenciamento
de qualgue! ponto. Ter no minino as seguintes funcionalidades i
' Deverá se! capaz de reafizar monitoraçâo dos eguipaÍnentos, coletando no mínimo as seguintes
informaÇÕes: identificação do equlpanento, contlole de utilizaÇão (verificar última data de
conexão) e utiLização dos êpIicâtivos;
' Deverá ser capaz de cliar lista de usuários com permissão de utilizaÇão no equipamento, além
de crj.ar ]j.stas de restriÇão a acesso a páginas na intelnet e versóes do sistena operacional;
' Deverá aer capaz de ativar e desativa! de forma rêmota a câmera, niclofone, Bfuetooth, unidade
UsB e caixa de som interna do equipamento sem interferência do usuário;
' Deverá possuir funcionalidade de apagar todas as informações locais do usuário, confj-guraÇões
e estado após cada saída;
' Deverá ser capaz dê êmitir rêIatório de notificação dê dispositivos inativos;
' Deverá possuir funcj.onalidade de rêstringir o uso do eguipaÍnênto â âpenâs um aplicativo (modo
quiosque) e informar por e-mail e SMS os aleltas de alteraÇão dê status do dispogitivo, não
permitindo a utj.lização deste para qualquer outra atividade,
. Deverá possuir funcionalidade de restrinqj.r o uso do equipômento a apenas o dominio educacional
impfantado e todos eguipamentos deven ser entregues já plovisionados para o dominio educacional.
. Deverá possuir mecanismo de segulança capaz de bloguear todas âs funÇõês do equipanento
renotamente e emiti! una mensagen cotn instruÇões de devo.IuÇão do dispositivo dêsativâdo, cago
cont!árj.o este equj.pamento ficará com uso restrito indef inidamente .
41. GÂRÀNTIÀ:
. o equipêmento proposto devêrá possuir galantia de 36 meses pala reposiÇão de peÇas, náo de
obrâ e atendinento no local, por meio dàs assj.stências cledenciadas e autorizadas pelo fabricante
da marca ofertada. E 18 meses para bateria;
. Deverá ser di sponibi-1i zado t]m númêlo telefônico para suporte técnico sem custos para a
contlatante (sendo utilizado 0800 ou quàl.quer número sini.l.ar) ou portal nâ intêÍnet para abeltura
ê acompanharnento de chamado;
. o prazo máxino para resolução deverá ser de 05 (cinco) dias úteis a conta! da data de abertura
do chamado,
42. CERTTFTCÀçÔES:
' Certificações que o modelo ofertado deveÍá possui!: ANATEI;
, Deverá se! apresentado junto a proposta, certifj-cado ou test repolt conprovando que o produto
ofeltado possui resistência a quêdas de 70 qm ê possua certificaÇão ÍP41i
, Todos os opcionais deve!ão ser homologados Pelo fabri'cante do equipamento;
'À adflinistraÇáo solicita!á amostra do equipamento somente ao vencedor clo certame Pala testes
e homologação.
43. PROVISIONAMENTO E PATRII4ÔNIO:
. os equipanentos devem ser entrêgi]ês plovisionados para o domínio êducacional do Estado, por
exemplo: Gedu.X»üXX,)«.br;
. A cargo do departamento de patrimônio, o processo de patrinônio pode ocorrêr nas dePendências
do contratado.
44. PROJETOR MULTIMIDIÀ PARÀ PROJEÇÃO DE IMAGEM EM SÀIÂ DE AULÀ: 12 UNidâdêS

45. CARÀTERÍSTICAS:
' Luninosj.dade deverá possuir 3-600 Ànsi lú.tnens, no mlnj.mo.
' Contraste deverá ser no minimo 20.000:1.
' Resolução dever set nativa 800x600
. DuraÇão da Lânpada Deverá possuir durâbilj.dade de 5000 hs, no hÍnimo em uso no modo normal ê
até 15,000 Horas em modo econômico ou baixo blilho
' Deve possuiÍ Iâmpada com potência de fonte de luz máxino 200w
' Deve possui! Eonte Ótica Seladê
' Deve possuir Tecnologia DLP
46. CONECTÍVIDADE:
' ÀLimentaÇão deverá ser bivoft êutomático.
. conexões, 02 x conexão HDMÍ, 01 X VGA, 01 X VrDEO COMPOSTO RCA, 01 x USBO Tipo Mini B,
' conexÕes de Áudio Deverá ter, no mlnimo: 0L x Mini Jack Entrada e 01 x Salda
47. ACESSÓRrOS:
' DocumêntaÇão Técnica (manual) dêverá ser disponibilizado manual do usuálio para utilizaÇão
nanuseio do equipamento, através de rnaterial imPresso ou nldia eletrônica, no idioha Português
Brasilêiro,
. Controle Remoto Deverá possuir controfe lemoto;
. Cabo de ForÇa Deve!á acompanhar cabo de energia no novo padráo NBR 14136 ou com o adaptador '
30/03/2020 sEr/PMJ - 5945878 - Padrão dê Especificação Técnica - PET
' Cabo USB Deve!á possuir 1 cabo USB com 5 metros ou nais;
. cabo vGÀ Deverá acompanhâr un cabo vGA (15 pinos).
48. MÉTODO DE COMPROVÀÇÁO:
' Conprovar todos os itens con declaraÇão do proponente ou prospecto do fabricante'
' Possuir alto falante dê 2ÍJ
. pogsuj.r Sensor de Acumufação Anti Poeira Resistente ao Àcúmu1o de Pó: Seôaotes na roda de
cores, com um lecurso de acúmu1o de poeira, ajuda o Projetor a prolongar o desempenho ideal,
rêjeitando a poeira que pode âcumular nos sensoÍes tradicionaj.s, bloguêando o sinal infràvêrmêlho
e causando oscilaÇões, cores ano!Ínais ou até desligamentos.

' Possuir Fonte óptica sêIada pala Evitar a fiftraÇão de sujeiras, ajudando a nante! o custo de
49. SERVIÇO DE ÍNSTAIÀÇÃO, CONEIGURÀÇÁO, PARÀMETRIZAÇÃO E TESTES:
' À instalaÇão da sol-ução, abrangerá:
' A CoNTRÀTADA deve!á instalar, configurar, integrar e testâr a solução completa dos Chromêbooks,
Calrinhos de recarga, Projetores Multinldia, cai.xas de som anbientê, gtebcam e conpreêndendo
equipainentos, cabos. canaletas, softÍrales, materiais consunlveis ê todos os denais recursos
nêcessá!Íos para atender as nomas e especificaÇões da ÀBNT e denais normas apLicáveis. À
instalaçáo não poderá conprometer as calacte!ísticas arquitetônicas do prédio, causar pofuição
visual ou ocasionar intervenÇões físicas gue danifiquen suas eEtluturês. Tudo isto sempre se
levaDdo em conta â pelfeita funcionalidade da soluÇáo, tanto na Sede, quanto nas demais Unidades
da secretaria de EducaÇão.
50. INSTÀIÀÇÁO, CONEIGURÀÇÃO E TESTE:
' À Contratada deverá instalar/fixar o Projetor Mu]tünídia e a webcam, no teto, em frete a lousa
de acordo com a recomendaÇão do fabricante, e as caixas dê son uma em cadà fado dâ Iousa.
' Todas as instalâÇões te!ão acompanhâÍento de funcionários da SecEetaria de educação, dêsignados
pê1a Unidade Esco]ar, de forma a garantiÍ a perfêita definiÇâo dos pontos indj-cados para
instalaÇão;
' Todos os serviços de customização, paranetrização, enquadramento da imagem e foco devêrâo ser
realizados no nomento da instalaÇão pa.ra o perfei.to funcionamento do
Projêtor Mu]tinídia, webcam e caixas de som, devendo ser lealizados todos os testes de
funcionamento e demonstraÇão dos recursos básicos, com bleve explj.caÇão de suas funcionalidades
e cuidados a setên tonados ôo uso do equípatnento, sempre na plesença do funcionário designado
pâ.ra recebimento do objeto (direto!ês / coordenadores)
' Obrigatoriamente deverá ser emitido um Retatório de Entlega por Projêtor Multimídj.a, wêbcâm e
caixas de gom, constando o nome da escola, saIa, núIhêro de série dos equipanentos e denais
nateriais devidamente instalados, data de entrega, dêtâ da instaLaÇâo e outtas observaÇões
necêssátiâs visando a preservação dos eqLlipamêntos e, se for o caso, indicando posslveis desvios
na estrutula do locâl, de forna a pernitir a colreÇão pêLa Secretari-a Municipal de EducaÇáo.
Esse Relatório de Entrega, devêÍá conter ainda o nome e Código Euncional devidamente âssinado
pe.Io responsáve1 desj.gnàdo pêlo recebimento dos equj.pamentos (diretores / coordênadolês /
preposto indi.cado) ;
' Todas as Unidades da Rede MunicipàI de Ensino fundamental serão contempladas. Será instalado
no mÍnimo un (01) conjunto conpleto por unidade escolar.
51. PRAZOS DE ENTREGA DOS EOUIPÀMENTOS E SUÀ INSTÀI,ÀÇÃO I
' À CONTRÀTÀDÀ Íeceberá, por ocasião da assinatula do contrato, o CRONOGRÀI'ÍA DE INSTAIÀÇÔES,
constando nome da escola, endereÇo, responaável e telefone pala contato, sendo que o prazo
máxino para conclusão dos trabalhos é dê, no náximo, 180 {cento e oitenta dias},
' Após recebido o clonograma de lnstalaÇões a empresâ deverá iniciar os servj.ços, seguj.ndo
manutenção cÍuâse zelo,

rigorosanente as datas e prazos estipulados,
52. GÀRÀNTIÀ E SUPORTE:
' Garantia de 36 {tlinta e seis) meses On-Site pa!â o eguipamento e 01 (un) ano para a lámpada,
de acordo con fablicante dos equipamentos;
' À CONTRÀTADA deverá efetuar troca de lâmpadas en até 72 holas úteis e reposiÇão de equipamentos
na garantj.a, em até 120 horaa úteis.
53. OUÀrr ErCAÇÃO rÉCNrCÀ:
' À Àdjudicatária deve!á aplesentar Atestado de capacj.dade técnica, folnecido (s) por pessoa
jurÍdica dê direito público ou privado, conplovando te! o LICITÀNTE folnecj.do equipamentos
interativos compatíveis tecnicamente, que deven ser similares ao OBJETO do edital, sendo CORESPONSÁVEL pelas infonnaÇões conti.das no documento, que deve ser en papel timbrado, con cariÍnbo
de CNPJ oficial consignando ainda a assinatura do êmitente, cargo ocupado, cPF, têlêfonê,
endereÇo e e-mail para confifiEÇãoi
. À CONTRÀTADA deverá ainda, por ocasião da apresentação clos documentos, anexar Têíno dê
Comproni.sso, en papel timbrado e carinüo de CNPJ, atestando sua capacidâde de instalar, .Io9o
após a assinatura do contlato, dê pêfo menos 5 t (cinco por cento) da quântidâde de equipamentos
objeto desta licitaçáo.

54. DAS VISITAS TÉCNICAS:
.Os pletendentes devêrão agendar todas as visitas técnicas previamente atlavés do telefone
xxxx-xxxx, con acompanhante indicado pelo Departanento de InforÍnática du!ânte agendanento.
TESTADO DE VISITÀ TÉCNICA: (Documento 1) será tavrado peLo Depaltamento de Planejamento
Ínformática na Educação e será entlegl.re logo após a realizaçáo das visitas prevj.stas aos locai
de instalaÇão dos equipamentos en todag aa Escolas da Plefeitura;
. Nas visitas se!ão avaliadas a estrutula das Unidades da Secletaria de EducaÇão, sêndo
reafizadas demonstraÇões do produto erÍr nosso ambiente, cono POC" (Prova de Conceito) , fazêndose o uso do rnanual oficial do eguipamênto;
. cada fornecedor assinará 01 (um) documênto de visita técnica em 03 (três) vias, sendo umâ via
como comprovaote da enpresa pretendente, una via para sêr colocada (obriga tor ianente ) no envefope
de habilitaÇáo ser entregue ao Departâmento de compras e contrataçÕes no dia do pregão e outra
via para arguivo do próplj.o Departârnênto de Informática e Te lecomunicaçôês i
. O proponente devêlá apresentar no Cêltàmê o ATESTÀDO DE vISITÀ TÉCNICÀ (Documento I)
devidamente preenchido, como çÍuesito primordlal para particiPação'
55. DESPESAS:
. Todas âs despesas com o tlanspolte dos equipamentos às Unidades Escolares, uso dê ferramêntas
e apôrelhos, sêrviços de instalação, customização, ajustea, PaÍamêtrizaÇão, enguadramento da
inagen, demonstraÇáo e orientaÇâo necessárias para o pe!feito funcionarnento e operaÇão do

PRO,TETOR

se! prêvistas pelos proponêntes
tltulo, após a conclusâo do certame.

MULTIMIDIA deverão

despesas a qualquer

/

cont ratada

s

.

Não serào

aceitas novas

56. REPRTSENTÀÇÁO:
' Os Palticipantes do Cêrtâlne somênte poderâo rêplesentar O1 (um) fêbricante;
' Dos eguipamentos:
' rodos os eguipamentos deverão ser Novos, sen uso, em Linha de fabricaÇão e deveráo dispor de
peÇas enquanto durar a GARANTIA dos mesnos. ün hipótese algrma se!ão aceitos equipamentos
recupelados ou usadoa, tampouco com rnârcas de vlcio apaEente (riscados, amassados) e deverão
ser aplesentados nas Unidades en suê êÍÍüalagen oliginal e ern perfeitas condiÇões.
5?. GABINET DE CARREGAMENTo MUÍ,TIMÍDIA: 12 Unidades
58. ESPECTFICÀÇÕES MÍNIMAS:
' Devê possuir caPacidâde para amlazenamento de trinta e seis {36) Table t s /Chromêbooks,
posicionâdos em compalt imentos /ba ia s verticais, com acesso er{clusivo pela porta frontal,,
' Deverá possui.r duas bandejas horizontais internas construldas em chapa de aÇo carboDo de no
mÍnimo 0,75 ftn de esPessutâ, com dezoito posições verticÂis po! bandeja, divisólias velticais
metá1icâs removíveis e repos icioná vei s, com proteÇão por manta dê borracha ou EVÀ ou nate!iaI
similê! Ínacio para protêçáo dos eguipamentos armazenados;
' Deve possuir um comPartimento intelno pâ!â armazenamento de roteâdor WIEI, notêbook e
acessó!ios;
' Construldo em chapa de aÇo calbono, estrutura extelna com espessula mínima de O,?5 run. Não
9eráo acej.tos nodelos que utilizem màteriais tais como nâdeira e seus delj-vaclos, p]ásticos e/ou

sinilares;
' Deve possuir cornpartimentos iDternos exclusivos parâ organização e atuazenanento das fontes
de al.irentâÇão dos tablets/Chromebooks armazenados nas baiâs verticai.s;
' Deve possuir pe.Lo menos una portâ frontal e un.l porta traseira, com sistema de dobladiças
internas que inpeÇan a sua retirada ê desmontâgem pelo lado extêrno do gabinete, construldas
com chapa de aço cârbono de espessura mÍnima dê 0,75 run, com abêlturas /o ri fí cios pârâ mefhorar
a t.roca térmica interna i
' Polta diantei.ra con fecho Cremona e porta taâseira com sistema de fechaÍrento com chave cêntra1.
Duas cópias de chave pol fêchadura;
' Painéis latelais do gabinete constluldos en peça j.ntêiriçâ, eôcai.xados/ fixados internamente
para êvitar sua desnontagern pelo lado êxteÍno;
. Acabahento em pintura eletlostática, resistente a riscos e a corlosão nas cores brancai
' Dimensões externas máximas (con rodízios): 650 mm x 1150 mn x 600 IÍun (L x À x p);
' Dimênsões mlninas dos conpaltinentos dos Tablet s /Chronêbooks : 25 mrn x 250 mm x 340 mn (L x À
x P) ;
, Superfície superior e bândejas intelnas com revestimento antiderrapânte para acomodaÇão e
proteçáo dos eguipamentos: tablet s / chlomebooks, notebook e acessórios;
59. MOBILIDÀDE:
'ouatro (4) rodlzios ernborrachados de no nínirno quatlo (4) polegadas de diâmetro para permitir
a fácif novimentaÇão do gabinete entre anbientes, con trava em pelo menos dois rodlzios,
, Deve possuir no nlnimo uIna alÇa/puxador tubular lateral pala facilita! o manuseio e
deslocamento do gâbinete,

'

Deve

possuir dispositivo antifurto integrado à base do gabinete pâra perniti-! a
e ancolagem do gabinete a tÍn engate/gancho fixado nê parede;

passagem de

cabo de âÇo

60. SISTEMÀ DE RECARGA:
' Deve possuir sistema dê lecarga com nóduIo eletrônico com microprocessador ê progrêmâÇão por
softwale para gerenciar a distribuiÇão de corrente àos equipêmentos com no rninimo dois (2)
estágios de alinentaÇão das fontes dos equipamentos armazenados, Recurso de !ej.nÍcio automático
em caso de queda de energiai
. Devê pogguir indicadoles do tipo LED ou similar, un indicador para cada ]inha de âliÍnentaÇão
para permitir visual,ização e acompanhamento do procesgo dê lecarga;
. O nódufo deve posguir instaLação independente das réguâs de tomadas para facilitar sua lemoÇáo
etn ca§o de manutenÇão;
. Às réguas de tomadâs devem possuir ingtalaÇáo independênte do sistemà de lecalgà pala faciLita!
sua nranutenÇão e/ou substituiÇão no focal de uso do gablnete;
' Réguas de tomadas internas, com trinta e seis (36) posiÇões, tj.po 2P + T, em confornida
a noína N8R14136, padráo 104;

. Tomadas internas com espaÇamento mÍnimo dê 4omm pala pernitir a IigaÇão das fonte
alinentaÇão dos tablets/chromebooks;
' Régua de tomâda adicional, con no mínimo três posiçóes, tipo 2P+T padrâo 10À em confortnj.
com a norna N8R141.36, energizada continuamênte, para alj.mentaÇão de equipamentos tais c
rotêador WfEI, notebook e acessórios;
' Sisterna de proteÇão elétrica integrâda ao módulo central, composto de disjuntor Íápido, mÍnimo
de 10 À e IDR (interlupto! dj.ferencial resldual) coln sensibi.-Iidade de 30nÀ contra surtos de
tensão da redê e chogue eIétrj.co,
, Compârtimento traseiro com cal.hâs e/ou dutos para passagem interna de todos os cabos ê fiaÇáo
efétrica, de nodo que não fiquem aparenteg, gâlantindo seguranÇa e proteÇáo aos usuários;
61 , Sistemá de resfrianentor
. Sistêtna de exaustão composto po! no minimo um vent i lador /exaust or, para retiÍada do ar guente
do intêrior do gabinete;
' Deve possuil glelhas internas e abêlturas nas portâs ê/ou colpo do eguipamento, para facilitar
a troca de ar com o ambientei
62. ÀIIMENTAÇÃO ElÉTRICÀ:
. AlirnentaÇão eIétrica por único cêbo de energia com no mlnino 3m de comprimento e pluquê tipo
2P+T padrão NRB14136, utilizando uma tonâdâ co&um na parede, padrão 10À.

' Alimentação: bivolt 1L0 V - 240 v com chaveanento automático;
' Polta cabo externo para acondicionamento do cabo de âIimêntaÇão,
63. GERÀL r
' Dêve possuir no minimo tnn (1) conector de rede ti.po RJ45 fêmêa, con cabeamento pré-instalado
internanente, para 1i9aÇão dê roteador wireless (WIEI).
' Peso máximo (vazio) : 55Kg;
'caranti.a:
' Doze (12) mêses na modalidade on-site;
64. EMBÀ],ÃGEM:
' o equipamento deverá ser acondicionado, indi viduêInente, em caj.xa de paperáo reforÇado, que
deverá ser resistente ao transpo_rte e acondicionarnênto do item;
' A fin de gârantir o correto descalte e facilita! a triagem doa residuos que serão encarhinhados
à reciclagen, devêrão as etnbalagens do eguipamento possui; identificação d; nÍvel de reciclagem,
devendo esta estaÍ em conformidade com as nolmas e sirüologias da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT);
65. QUATIErCAÇÃO TÉCNrCÀ:
' Para fins de garantia dê qualidadê do acabamento e resistência dos componentes do equlpamênto
ofertado, dêvelá ser àpresentado laudo técnico de .re1atório de eDsaio attavés de corpos-deprova, emitido ao fabricante, comprovando a resistência à corrosão de névoa sê-Iina por no mínimo
1.000 horas, em atendimento às seguintes normas técnicas da ÀBNT: NBR 8094:1983 / NBR 5841:2015
/ com grau de enferrujanento de FO.
'os corpos-de-prova utilizados nos ensaios de colrosão devem sêr representativos das porÇôes
dos componeDtes metálicos nais suscetíveis à corrosáo, tais como: regiões de dobra, furaÇão,
usinagem e sofda, O faudo deverá ger emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.
66. KIT DE VÍDEO E SOM PÀRÀ MULTIMÍDIÀ:
67. CÂMERÃ: 12 unidades
. FulI HD USB,
' Com resoluÇáo de 1920 x 1080 x, Eormato de Vldeo H,264,
'Campo de visão de 78 graus,
' Eoco automático,
' Do j-s ,nicrofones omnidi rêciona i s ,
' Cortina de privacidade integrada,
. Tamanho máxi.mo 35 x 25 x 20 cm (Í,xpxÀ) ,
. Peso máxirno de 1?09.;
68. CAIXÀ DE SOM: 12 pales
' Com conexáo bfuetooth e USB,
' Tamanho máxiÍno de 35 x 25 x 20cÍn (LxPxÀ) ,
' Microfone omnidi recj.onaf,
' Cobertura dê 360 graus,
' Volufle: 85 dBÀ,
. Peso máximo de 5509.;
69. HEÀDSET: 12 Unidades
' ÀITO-PAI,ÀNTE: /O 2 Tnun
' SENSIBILIDÀDE: 103dB S.P.I â 1 kHz
. ]MPEDÂNCIÀ: 320
. FREOUÊNCÍA: 20 HZ - 20 KHZ
' TIPO DE PLUG: P2 3,5mm (Duàs Pontas) MICROEONE:
' TÀI'!ÀNHO : /O 5, 0 x 6, 0 mn
. SENSÍBILIDADE: -58 dB +- 2 dB
' ÍMPEDÂNCIÀ: Baixa
' EREOUÊNCIÀ: 30 HZ - 16 KHZ
. DIUENSÔES DO PRODUTO
' AITURÀr 24,5cn
.LARGURÀ:16cn

' COMPRIMENTO: 3,5cm
. PESO: 0,115 (g)
70. PORMÀÇÁO TÉCNICA NA PIÀTAEORMÀ GOOGIE WORKSPÀCE FOR EDUCÀTION:
' À Secretâliê Municipâl dê EducaÇão dê Mogeiro - PB, por íreio dâ Diretoria de Tecno Iogia
InformaÇão, solicita a contrataÇão de êmplega especializada, no mêrcado, para prestar 9ervaÇo
de iÍnplantação da plataforma, criâÇão das contas educacionais, das salas de aufag viltuais,
niglação, ê capacitação da equipe técnica em até 20 (vinte) Técnicos.
. À Implântâção, ensalamento e formação para os Técnicos Objetivo: CriaÇâo das contas para todos
colaboradoles, docentes e discentes, tratanento de honôninos, ensaLanento nas SaLas de AuIa
viltlrais e formêÇão pâ.râ administrâção do Google l,lorkspace for Education.
. A Pormâção Continuada tem coho tena o uso pedagógico das tecnologias educacionais, explorando
o GoogIe workspace for Education (Àplicâtivos Educâcionâis do Google), com carga horári.a total
de 22h, com forÍnato e cârga horária dê no mlnimo 3 wêbinars de 2h ào Vivo e 16h de atividâdes
via coogl.e sala de AuIa,
' ouantidade: l turÍra de êté 20 Palticipantes, (Técnicos em TI da Secretâria de Educação) .
. CapacitaÇáo Técnicâ na ôdninistraÇão do Google workspace for Education para equipe técnica da
secretaria de EducaÇão.
. Capacitação será lealizada tarüén por meio da plâtafolma do Google SaLâ dê Aula e Goog]ê Mêet,
. Para adesáo âo Google for Education, platafolna Googfe tlorkspace for Education, a Secretaria
Municipal de EducaÇâo de Mogeiro - PB dêve reguere! assinatura de acesso â plataforma para todas
as escolas públicas da lede municipal, coÍr o bêneflcio da qratuidade na âssinatulâ, a

personalizaÇão do donínio educacional e nos âplicativos do Goog]e wolkspace for Educâtion e
acesso permanentê dos usuálioa, un.r vez que destina-se âo uso educacional.
'o Google disponibiliza diversas ferramentas êducacionais que possibilitám aos estudantes
a.Lternâtivas Pala estudos e rêa1izaçâo de projetos êscolares, con cu;rlcu1o flexivel e intêgraçâo
das tecnologias digitais.
' Diante do exposto, justifica-se a nêcessiclade da contrataÇão de enpresa especiàtizada para
prestaÇão de selviços concelnentes ao desenvolvimento do curso espêcificado guê pronovêrá o uso
pedagógico das tecnologias educacionais nâs escoraa púbricas municipais, c;nt;ibuindo para o
bom desenvo.Lvimento de ativj.dades pedagógicas con uso das tecnoLogias diEponlvêis nas esco]as e
proPiciando o cunprimento das metas estabelecidas no PPA/IOÀ, cuja ação está contêmplada na Lei
OrÇarnentária nô 3745 de 23 de Dezembro de 2015, ocorrerão por conta do Programa de Trabalho e
Àtividades- PPÀ n" 12.366.1269.2143, Fontê no 118 - EUNDEB, Recurso do Tesouro Estâdua1, Elemento
de Despesa 33.90.39 - Selviços de Pessoa JurÍdica.
' Para melhor atendimento às expectativas solicitamos quê a erhpresa apresente atêstâdos de
câpacj'dade técnica pêrtinente e compatlvel ?com o objeto desta licitaÇâo, âpresentat Dêc]atâÇào
do Google validando que é parcei-ro oficial no Brasil do Googre For Educati.on, aplesentar
conplovante de conPetência técnica para utllizaçáo da plataforma Googlê Eor Education com pelo
menos 3.000 contas educacionais vinculadas a sua consoLe e Àpresenta!, no nínimo, 4 (quatro)
educadores com certificados em Google Educàto! ê, no minimo, 1 (um) educado! com certificado êm
Googfê Trainer vincuLados ao seu DonÍnio.

71. DAS OUÀNTIDÀDES:
' Capacitar turÍna de até 20 (vinte) técnicos TI pala o uso técnico e pedagógj.co das tecnoLogiês
educacionàis disponibilizadas às escolas públicas municipais.
72. DO CRONOGRAMA DO EVENTO:
' os 20 (vinte) técnicos serão divididos em uma turma, cada encontro deve set acompanhado por,
no mÍnimo, 2 monitoles.

73. PRÀZO DE EXECUÇÂO:
' o prazo para a execuÇáo dos serviÇos não pode ultrapassar o perÍodo dê 12 meses, podendo ser
prorrogado conforme Lei 8666/ 93;
74 . CONFIGURÀÇÃO, GERENCIÀ,}.,ÍENTO, ASSISTÉNCIÀ E SUPORTE TÉCNICO :
' À SoluÇão deve desclever detalhadamentê os êquipÂmentos e serviÇos, a quantidadê dos mesmos,
o prazo de entregâ ê nÍvêis de Servj-ços para atendimento local;
'A SoIuÇão devera', a qualguer solicitaÇão da Secretaria da EducaÇâo e/ou Unidades, possibilitar
suporte ou oferecêr â àssistência técnica relativa aos serviÇos e a' manutenção dos equipamentos,
conforme âs condições dêste Termo;

' O gerenciamento e manutênÇão deverão ser executados de modo proatj.vo, através de um NOC
(Network Operâtion center) visando a prevenÇáo de probfemas e a não intelrupÇão do serviço,
conformê as condições deste Termoi
' A soluÇão dêve permitir que, quando solicitado, haja configuraçâo e/ou reconfigLlração, em
conjunto con os técnicos dâ contratante, dos parâmetlos dos outros eguipamentos que sejam
necessários para a interligaÇão do Objeto deste Edital-;
' Disponibilj.zar Cêntlal de Atendimento das 8:00hs a's 1?:00hs, de 2'a 6'.
' caranti! â soluÇão de defej.tos em até' 12 (horas) úteis a' parti! da val-idaÇão do chamado
técnico;
' Garantir â configulaÇão e aplicação de po1ítica, atualizaÇões e regras de seguranÇa nos APs;
, Permitir a âbertura de chamado para altelaÇão da configuraÇão, da topologia e das regras de
geguranÇa dos ÀPs;
'Garantir a reconfiguraÇão e alteraÇão de topologia em até-12 (horas) úteis a partir da abeltura
do chahado técnico;
?5. O ÀGENDÀI,IENTO DE VISITA TÉCNICA.
(OBRIGATÓRIÀ) nês Unidades poderá ser realizada pê]os telefones (83) 32661033, de segunda a
sexta-feira das 10:00hs às 16:00hs
. À vistolia devera' ser realizada até' 05 (cinco) dia útil antes da data fixada pata a sêssão
pública, não sendo adnitidas, ern hipótese algurna, alegaÇões posterlores de desconhecinento dos
selviÇos e dê dificul.dades técnicas ôão previstas.
. Destacamos que os serviços e peÇas para a instalaÇâo flsica do kit nultinidia (PRoJETOR
MULTTMÍDrA, wEBcÀN, cÀrxAs DE soM ÀcÚsTrcA ÀMPLrFrcÀ.DA) são partes integlantes do objeto gue
tem como exclusividade dar atendimento a instalaÇáo, onde A CoNTRATÀDÀ lencedora do lote 3
deverá instala! cada PRoJETOR MUTTTMÍDrA, WEBCAN, CÀÍXÀS DE SOM ÀCÚSTrCÀ ÀIíPLIE]CÃDA atendendo
os serviÇos de máo dê obra ê peças necessária:
' A empresa dêvera' enviar, juntamente com as propostas de preço, o comprovante de vistoria
técnica, caso realize a vj.sita.
76. TREINAMENTO PÀRÀ ADMINISTRÀÇÃO E OPERÀÇÃO DA SO],UÇÃO:
'Ao término das instafaçôes deverâ' ser ministrado, em local a ser definido pela contrêtânte,
uIn treinaÍnento pala Lrm grupo de técnicos indicados pela secletaria da EducaÇão,
. O ticitante deve.ra' fornecer todo o material didático oecessário Para o treinameDto;
. Para efeito dê precificaçáo dêvêm ser considerados até 02 (dois) tleinados;
. Ào final do treinarnento, os funcionários da secretaliê da Educaçâo treinados devem estar
habilitadog a opera! gualqueÍ eguipâmento alocado, inclusi.ve a realizar testes pêra ve!ifi.car o
funcionamento dos itens que â soluÇâo é conposta, entle outrog.
?7. IMPI,ANTÀÇÃO DO PROJETO:
. Será necessária uma rêuni.ão de planejamento kickoff con â secletália de Educação ou
indicada pela mêsma para tratalelh um o!ç,anoçlrama do projêto con plazos e adequaÇáo das
para a entlega.
78. CRONOGRÀI'íA MÀCRO:
, 60 dias para a entregà dos equipamentos

f or
as

' 90 dias pala a entlega totali
. Prioridade de entlega será decidido com a Secretaria na reunião de kickoff.
79. PRAZO DE ENTREGA, PAGÀ].ÍENTO E TREINAMENTO:
.A empresa vencedora receberá en até 30 (trinta) dias da entrega dos equipâmêntos e con
leferência ao treinamento o mesmo será pago em até 30 (trinta) dias após o cumprimento da Cargê
Horária no Total de 22h sendo No mínimo 3 webi-nars de 2h ao Vivo e L6h de atividades via Google
Sala de Aula e Inplantação, ensal.unento e fornaÇão para os Técnicos, CriaÇão das contag para
todos colaboradores, docentes e discentes, tratamento de honônimos, ensalamento nas Salas de
Àula virtuais e formação para adninistração do G Suite for Educôtion.
REr.AÇÃO DAS ESCOT.AS

Item Unidades
1 E. M. E. I.
2 E. M. E. I.
3 E. r.{, E, r.
4 E. M. E. I.
5 E. M. E. I.
6 E. U, E. r.
? E. M. E. I.
8 E. M. E. I.
9 E. M. E. I.
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Àntonio José de Andrade
senador Rui carneiro
José Benedito dâ Silveira
vaLentim Francisco dos Santo
otávio Francisco Régis
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Malia das Dores Chagâs
Prineiro de Outubro
Iraci Rodrigues de Parias
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PREPEITURA MUNICIPAI DE MOGEIRO
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OBJETO: CONTRATÀÇÃO DE EMPRESÀ PAXÀ ÀOUISIÇÁO DE CIIORMEBOOK, PARÀ CRIÀÇÃO DE SA].A DE ÀUIÀ 4.0
COI, SUPORTE ÀO ,GOOGLE !íORKSPÃCE FOR EDUCÀTION' PÀRÀ AUXILIÃR À SECRETÀRIÀ DE EDUCÀÇÂo DESTE
MUNICÍPIO.
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Prezados Senhores,
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ternos dâ licitaÇão
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1
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os Técnicos con a CriaÇáo das contas

OUr}ITIDIDE PRE@

I

UND

rDllt

PR!çO

rorÀr

paEá

todos
colaboladores, docenles e
diacentes, tratámento de honôniDos,
ensalàmento naa Salas de Àula virtuais e
fornÀção para afuinistraÇão do coogle
Workspace for Educâtion, com fomato e
Carga Horáriâ de No mÍnj$o 3 webinars de
2h âo vivo e 16h de atividades via coogle
sâIa dê AuIa, sendo calga Horária Total
de 22h, para 1 turma de até 20
Pêrticipantes. (Técnicos em TI dà
Secrelaaia de Educaçáo) . "
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PRÀZO DE ENTREGA:
CONDIÇÔES DE PÀGAMENTO:
VÀIIDÀDE DESTA PROPOSTAI

Dados bancários do proponente para
Conta:

\

)

VAIOR GLOBAL DÀ PROPOSTA

Banco:

l\

PAAÀ EXEC

Posições
3

À

fins de pagamento:

UTIÍ DRt@ lurÀ!:

Local e Data

NOME/CPE,/ÀSSINATUBÂ

Representante legaL do proponente,
OBSERVAÇÀO:

a proposta deverá ser elabolada

em

papef tinbrado do proponente
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PROPONENTE

CNPJ
DECLÀRÀÇÃO de quê náo possui no çÍuadro societário, servidor púbIico da ativa do órgão
reaLizador do certare ou de qualquer entidade a ele vincu.Lada.

1.0 -

qualificado decfara não possuir ên seu quadro sociêtário e dê funcionários,
gualguer servidor efetivo ou coni.ssionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Mogeiro,
como tanüén em nenhum outro órgâo ou entidade a ela vinculada, exêrcendo funÇões técnicas,
gêrênciais, comerciais, administrativas ou sociêtálias.
O proponente acima

Local e Data.

NOME/CPE/ASSINATURÀ

Replesentante legal do proponente.

OBSERVÀÇÃOr

a declarâção deverá sex elaborada em pôpe1 linbrado do proponente
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pBlcão Er,Elaôrrco No oooo4/2021

MINUTÀ DA ATA DE REGISTRO DE

ÀrÀ DE nEGISITO DE

PB.EçOS N"

PREÇOS

|

,.,

./2O2f

Àos .. diâs do mês de .. de ,,,, na sede da Comj.ssão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal dê Mogêiro, Estado da Paraíba, localizada na Av, Presidente João Pessoa - Cêntro }{ogeiro - PB, nos termos da Lel Eêderal n' 10.520, de Lf de Julho de 2002 e subs idi a riament e a
Lêi Eederal nô 8,666, dê 2L de Junho dê 1993; Lei Complementar no 123, de 14 dê Dezembro de
2006, Dêcreto Eederal no '7,892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Eedela1 n' 10,024, de 20 de
Seterüro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alteraÇões posteliores das referidas
normas; e, ainda, conforme a classificaÇão da ploposta apresentada no Pregão Eletrônico no
00004/202a que objetiva o registro de preÇos para: CONTRÀrÀÇÃO DE EMPRESA PÀRÀ AouIsIÇÁo DE
CHORMEBOOK, PÀRÀ CRIÀÇÃO DE SÀ],À DE AU],A 4.0 COM SUPORTE ÀO 'GOOGLE WORKSPACE EOR EDUCATIONI
PAAÀ AoXILIAR À SECRETARIÀ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; resolve legistla! o pleÇo nos seguintes
ternos:
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Regi.stro de PreÇos:
MocEIRo

-

CNPJ

n'

PREFEITURÂ

l.,ÍUN

IC Í

PÀl

DE

08.866.501/00OL-67.

VENCEDOR:
CNPiT:

rorÀa:

- rpaE
ItEId

1

EAPECIFICÀçÃO

laBcÀ

I'NID

Total do 10te

auÀlrl
1

- ulfl
ESPECIFICIÇíO

ITEI{

tÀRcÀ

I'NID

Total do Lote

QUTNÍ
2

- DÀ VàIJIDÀDE DOS PREçOS:
A refêrida Àta de Rêgistro de PxeÇos têrá a vlgência de 12 (doze) neses, considêrados da data
de publicaÇáo de seu êxtrato na imprensa oficial'
CLÁUSgI.À PRII'EIRÀ

À existência de preÇos registrados não obriga a Prêfeituxa Municipaf de Mogêi.o f
contrataçõês orlundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos est
facultando-se a realização de licitaÇáo êspecifica para aguisiçáo prêtêndida, asse
prêfêrência ao fornecedo! rêgi-strado em igualdade de condiçóes, sêm que calba direito a re

!

ou indênizaÇão.
CÍ,ÁUSSÍ.À SEGT'IDÀ - DÀ I'TTLIUAÇÃO DÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS:
À cada efetivaÇão da contratação do objeto regj'strado decorrente desta Ata, devidamênt
formalizada através do lêspectivo Pedido de ComPra, sêtão obselvadas as cIáusulas e condiçóes
constântes do Edita] de licitaÇão çFrê a precedeu, modalidade Prêgão Prêsêncj.al oo 00004 /2027 ,
parte integrantê do pleseDte instrumento de conpromisso. A plesênte Ata de Registro de PreÇos,
durante sua vigência poderá sêr utilizada:
Pela Prêfêitura Municipal de MogêiÍo, que também é o órgão gelênciador responsáveI pêla
êdmj.nistração ê controle dêsta Ata, represêntêda pela sua êstrLltura organizacional definida no
respêctivo orÇamênLo programa.

Por órgãos ou entidades dê administraÇáo púb1ica, observadas as disposiÇóes do Pregão Presenciâl

n"

OOOO4/2021,

gerenciador,

que fizerem adesão a esta Àta, mediante a consufta e a anuênciê do órgão

cüil,sl,IÀ TERCEÍRÀ - DÀS DISEOSIçõES GERÀÍS:
lntegram estâ Ata, o Edital do Pregão Eletrônico n" O000A/2O21' ê seus anexos,
propostê vencedora do referido certame:

e

a seguiDte

Lote (s)

Valo!:

Lote (s)

Valor:

:

R§
:

R$

c!Áugl,IÀ QUARIÀ - Do !oBo:
Para dirinir as questões decorrentes da utilizaÇáo da presentê Àtê, fica ê]ej.to o Eoro da Comarca
de rtabaiana.

ISTÀDO DÀ PER:AÍBÀ
PREF.EIII'EÀ M'NICIPÀ& DE IÓGIIRO

ccrctgsÃo ptRt'qtrr,NrE DE

ÀlÍlro

w - ralcío

úrcrrÀçio

u.ElBôÍrco No ooooa/2021

MINUTÀ DO CONTRÀTO
COt+TRÀ!O

ltô: ..../,,,-CPL
TERI.'O DE CONTRATO OUE ENTRE

E

MOGEIRO
INSTRU}.{ENTO

SI

CELEBRÀM

À

PREEEITURÀ MUNICIPAI DE

PARÀ EORNECIMENTO CONEORME DISCRIMINÀDO NESTE
NA FORMA ÀBÀIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de un Iado prefej.tura Munici-pa] dê Mogej-ro - Av.
Presidêntê iroão Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNp., no OB.B66.S01,/OOO1-6?, neste ato
representada pelo Prefeito Àntonio ,rosé ferreira, Brasileiro, Càsado, Empresarj.o, residente e
doÍniciLiado na sitio Pintado de Cimâ, 138 - AEea Rural - Mogeiro - pB, CpF n. 840.199,644-91,
Carteira de Identidade nÔ 3360118 SSPPÀ, doravantê sinplesmentê CONTBÀTANTE, e do outlo lado
- ..., CNPJ n'
neste ato lepresentado
po! .. ,, residênte e doÍniciliado Dâ ..,.,
CPF no .
Carteira de Identidade tro , ..., dolavante sinplesmente CONTRÀTADO, decidiran
as Partes Contlatantes assj.nat O plesente contlato, o qual sê regerá peIês cIáusulas e condiÇóe9
seguintes:

crÁgsur.e pRD|GrRÀ

- Dos EoNDttGNEos:
Este contrato decorre da licitação Írodalidade Pregâo Eletrônico \o OOOO4/2027, processadâ nos
termos da Lei Eedela1 nô 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsldiariaÍnente a Lei Fêderal nô
8.666, de 21 de Junho dê 1993i Lei Complementat do 723 | de 14 de DezêInbro de 2006, Decreto
FederaL no 7.892, de 23 de .Ianeiro de 2013; Decrêto Eedetal n. 10.024, dê 20 de Setehbro de
2019; e Iegislação pertinênte, consideradas as al.terações posteriores das lefêtidas nornas.
qáosulÀ sE@tDt - Do o&rEtto:
O presente contlato tem po! objeto: CoNTRÀTÀÇÃO DE EMPRESA PARÀ ÀOUISIÇÃO DE CHORMEBOoK, pARÀ
CRIÀÇÃO DE SÀTÀ DE ÀUIÀ 4.0 COM SUPORTE ÀO 'GOOGLE WORKSPÀCE FOR EDUCÀTION' PÀITA ÀUXILIÀR A
SECRETÀRTÀ DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento deverá ser executado ri-gorosamente de acordo con as condiÇões expressas neste
j.nstlumento, plopostà aplesentadâ, êspecificâçôês técnicas co! respondentês, plocesso de
licitaÇâo modalidade Pregão EIetrônico no 00004/2021 e instluçóes do Contlatante, documentos
êssea gue ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de trânscriÇã o
será realizado na forma parcelada.
c:áosgr.r rrRcBrR - Do rrÀrm E pREços:
o valor total degte contlato, a base do preÇo ploposto, é de

(!íosutÀ

QÍTBTÀ - Do R!À,JUSEI!@TIO
Os pÍeÇos contratados são fixos e

RS

I

irreajustáveis no plazo de um ano.
Dentro do prazo de vigêncj.a do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos poderão
sofrer Íêâjuste após o ioterregno de um ano, na mesmâ pÍoporção da variaÇão verificada no IPcÀ-

ÍBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresêntaÇâo da respectiva proposta, er(clusivamente
pala as obrigaçôes j,niciadas e concluldâs após a ocolrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentês ao plineiro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do ú1tino reajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇão do índice de leajustamento, o contratantê pâgará ao Cont!atado
a importância calcuLada pela ú.Itima variaÇão conheclda, liquidando a diferença corÍespondente
tão Iogo seja divulgado o lndice definiti.vo. Elca o Contratado obrigado a ap!êsentar memólia de
cálculo referentê ao reajustamento de preÇog do vâ1ol lemanescente, sempre que este ocorrer.
Nas afe!Íçôes finais, o lndice utilizado para reajuste será, obligatoriamente, o definitivo.
Cago o lndice estabelecido para Íeajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa
mâis ser utifizado, será adotado, en substituiÇáo, o que vie! a ser deterrninado pela legislaçáo
então êm vigo!,
Na ausência de previsão 1ega1 quanto ao lndice substituto, as partes efêgerão novo Índice
oficial, pala reajustamênto do preÇo do valor remanescente, po! mêio de termo aditivo.
O leajuste podêrá se! realizado por êposti.Iamento.

CÍáI,gUtÀ QUINTÀ

-

DÀ DO4ÀçãO:

As despesas colrerão por conta da seguinte dotaÇáo, constante do olÇâmento vigente:

RecuÍsos Próprios do Municlpio de Mogeiroi rEr MUNrcrpAL 340/20220 02.o3o sEc. DE EDUCACÀo,
E TURISMO 02030.I2.I22,2006.2948 MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÁO, CU],T, ESP,
rÀzER E TURTSM 02030.12.361.1006.1004 rN EoRMÀTÍ zÀÇÃ,o DAs EscorÀs puBrrcÀs 4.4.ôo.52.oo.oo I1t
EQUIPÀMENTOS E MATERIAI PERHANENTE 3.3.90.39.00.00 113 OU?ROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
02030.12.361.1006.2928 NAUT. DAS ATrV. DO ENSTNO FUNDÀ.IÍENTÀI 4.4.90.52.00.00 124 EOUrpArríENTOS E
MATERÍAI PERMANEN?E O2O3O.72.367.2006.1OO? AQUIS. DE MOVEIS E EOUIP. PÀRÀ UNIDADE DE EDUCÀÇÃO
4.4.90.52.00.00 111 EQUrPÀMENTOS E MATERTÀI PERMANENTE 02030.12.365.100?.1006 ÀOUTS.DE MOVETS E
EOUIP. SAIÀS DE EDUC. INFÀNTIL 02030.12.365.1007.2024 MÀNUTENCAO DÀS ATIVIDÀDES DA EDUCÀCAO
CULTUFÀ, ESP, LÀZER

INEANT

IL

cuilsur,À srr!À - Do pÀcet@Nro:
O pagamento será efetuado na Tesouraria do Contràtante, mediante processo regula!, da seguintê
maneira: Para ocor!e! no prazo de trinta dias, contados do perlodo de adünp]emênto.
cTÁ!$,LÀ gÉrD4, - Do PRÀzo E DÀ vIGôtcIÂ:
O prazo máxiÍlo de entlega do objêto ora contrâtado, gue adnite prorlogaÇão nas condiÇões e
hipóteses plevistas no A!t. 57, s 1., da Leí A.666/93, está abaixo indi-cado ê será consi.derado
da ênissão do Pedido de Compta:
a - Entrega: 90 (novênta) dias.
À vigência do presente contlato será determinada: até o fina] do exercÍcio financeiro de 2021,
considerada da data de sua assinatula.
cráusor.e orEàvl

a - Efetua! o

-

DÀg

oanrcl@s Do @NERelrsrrç:
lel.ativo ao fornecinento efetj.vamente real.izado, de acoldo com

pagamento

as

respectivas cIáusuLas do presente contrâto;
b - Proporcionar ao Contratado todos os nej.os necessários para o fiel fornecimento contratâdo;
c - Notifica! o Contratado sobre quàlquer irrêgularidade encontrada quanto à qualidadê de produto
fornêcido, exercendo a mais ampla e conpleta fiscal.izaÇão, o gue não exime o contratado de suâs
responsâbilidades contlatuais e legais i
d - Designâr leplesentantes com atribuiçôes de Gestor e Fiscâl deste contrato, nos tefinos da
norma vj.gentê, especialmente para acompanha! e fiscaLizar a sua execuÇâo, respect i.vamen tê,
permitida a contrataçâo de terceiEos para assistência e subsldio de infomaÇões pertinentes a
essas at.ribuiÇões.

qíssul.À !rcNq - Dàs oERrGÀçõEg Do coNlrRÀDDo:
a - Executar devidanente o fornecj.mento descrito na cláusu]a colrespondente do presente contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada
ao objeto contlatuaI, com observância aos prazos estipulados,
b - Responsabiliza!-se po! todos os ônus e obrigações concernentes à 1egislàÇão fiscê], civiL,
tributária e tlabêlhista, bem como por todas as despêsas e conpronj.ssos assumidog, a gualque!
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão dâ exêcuÇão do objeto contratado;
c - Mante! preposto càpacitado e idôneo, aceito pe.l.o Contratante, guando da execuçâo do contrâto,
que o represente integralnente em todos os seus atoa;
d - Permitir e facilita! a fiscalizaçâo do contlatante devendo presta! os infonnês e
escla!eciÍnentos solicitados;
e - Será lesponsável pelos danos causadog diretanente ao Contratante ou a terceiros, decollentes
de sua culpa ou dolo na execuÇão do contrato, náo excluj.ndo ou reduzindo essa responsabi I idade
a fiscalizaÇão ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f - Nâo cede!, transferir ou subcontrâtar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem
o conhecimento e a devida autorizaÇão expressa do Contratànte;
g - Mantê!, durante a vigência do contrato, ern coÍnpatibilidade com as obrigaÇões ass
s
todas as condiçôês de habilitação e gualificaÇão êxigidag no respectivo plocesso Iicit
apresentando ao Contratante os documentos necessários, semple gue solicitado.
oÉcoa - DÀ àr.rrnÀsio r nzscrgio:
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contrata n
ou por acordo entre as partes, nos casos plevistos no Àrt. 65 e será lescindido, de p1
direito, conforne o disposto nos Àrts. 11 , 1g e 79, todos da Lei 8.666/93,
o Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, § 1" da ],ei
A.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder o limite estabelêcido, sâIvo âs supressôes
lesultantes de acordo celebrado entre os contratantes,
cr.ÁusurÀ

clágsu!À DÉcrríA ERDGTRÀ - Do REcrBrtiEt{To:
Executado o presente contrato e observadas ag condiÇões dê adimplemento dâs obrigaÇões pactuadas,
os procedimentos e prazos para receber o sêu objeto pelo contratante obedecerão, conforne o
caso, às disposiÇôes dos Àrts. 73 a 76, da Lei 8.666/93,
cr.Áusu!À DÉcna gEcoNDÀ - Dàg PENETDÀDE8:
À recusa injusta em deixar de curpli! as obrigaÇões assumidâs e precêitos lêgâis, sujeitará o
contlatado, garantida a prévia defeaa, às seguintes penalidades previstas nos Àrts. 86 ê 8?, dâ
Iei 8.666193: a - advertência; b - mul.ta de mora de 0,5t (zero v1lgula cinco por cento) aplicada
soble o valor do contlato por di,a de atraso na êntlega, no inlcio ou na execução do objeto ora
contratado; c - nulta dê 10t (dez po! cento) sobre o valor contratâdo pê14 inêxêcuÇáo total ou
parcial do contratoi d - s imultane anêntê, qual.quer das penalidades cablveis fundamentadâs na
Lei a.666/93 e na lei 10.520/02.

cLÁusgLÀ DÉCEA lERcrRÀ - DÀ ccrápENsÀÇlo lB^rANcErRÀ:
Nos casos de eventuais atlasos de pagamento nos telmos deste

instrumento, e desde gue o contratado
não tenha concorrido de aIgr.ma forna para o atlaso, se.á adnitida a conpensaÇão fj.nanceira,
devida desde a data limite fixâda pâra o pagamento até a dàta correspondente êo efêtivo pagamento
da palcela, Os encalgos moratórios devidos en razão do atraso no pagamento seráo calculados coÍíl

utilizaÇãodaseguintefórmula:EM=NrVPxI,onde:EM=encalgosmolatórios;N=nunerode
dias entre a data prevista para o pagamento ê â do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a
ser paga; e I = lndice de compensêçáo financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX
= percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últlmos doze meses ou, na sua falta, uln novo lndicê
adotado pelo Governo Eederal que o substitua- Na hipótese do referido indice estabelecido para
a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa nais ser utilizado,
será adotado, êm substituiÇão, o que vler a sêr deterÍninado pela IegislaÇão entáo em vigor.
crágsur.À

DÉcD

ot ARrÀ

-

Do EoRo:

Para dirimir as guestões decorrentes deste contrato, as partes ê1egêm o FoÍo dâ comarca
Itabaiana.

E, poÍ estaren de pleno acordo, foi favÍado o presente contrato
assinado pelas partês ê por duas testemunhas.
Mogeiro
TESTEMUNHÀS

-

PB,

PELO CONTRÀTÀNTE

PELO CONTRÀTÀDO

em 02(duas)
de

de

vias, o qual vaI
de

