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MODÀLIDÀDE: PREGÀO ELETRÔNICO
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Órgão Rêalizador do Cêrt.ahe:
PREFEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO
AV. PRESTDENTE JoÃo pEssoÀ, 47 - cENTRo - MoGErRo - pB.
CEP: 58375-000 - E-mail: Iicitacaonogeiro@uoI. com. b! - feI .: (83) 32561033.

O Órgão Realizador do Certame acina qualifi.cado, inscrito no CNP,, 08.866.501/0001-6?, doravante
dôn@inâdo lLq)IatD.nta ORC e quê neste ato é também o Órgão cerenciado! responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do presente registro de preços e gêrenciamento da Àta de
Registro de Preços dele decorrente, torna público para conhecimento de quantos possam interessar
que fará realizar através do Pregoeilo oficial, assessolado por sua Equipe de Àpoio, sediado no
endereÇo acina, às 08:00 horas do dia 29 de Junho de 2021, por meio do site
https : / /wuv. portaldecompraspubl icas . corn. b!, Iicj.taÇão na modalidade Pregão no 00006/202f, 

^aforma elêtrônica, com critério de julgamento mênor preÇo por loCe, e o fornecimento reaLizado
na forma parcelada; tudo de acordo coÍn este instlumento e en obselvância a Dêcreto Federal n"
7.892, de 23 dê Jâneiro de 2013, Decreto Federal n" 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e
legislaÇão pertinentê, consideradas as alteraÇões posteriores das referidas norinas; conforme os
critérios e procedj.mentos a seguir definidos, visando o Registro de Preços para: CONTRÀTÀÇÀO DE
EMPRESÀ pÀRÀ ÀoursrÇÃo DE cHoRMEBooK, pÀRÀ cRrÀÇÃo DE sÀLA DE ÀuLÀ 4.0 coM supoBTE Ào ,GooGLE
g,IORKSPÀCE FOR EDUCATÍON' PÀRÀ AUXILÍAR À SECRETARIA DE EDUCÀÇÁO DESTE MUNÍCÍPIO.

D.tr d. .b.Etu!r dâ 8.rrto ptiblicê: 29/OG|2O2L. Eorálio: 08:00 - horário d. Brl!ílir.
Data para inÍcio da fase de lances: 29/06/2027. Horário: 08:31 horário de Brasilia.
tocal: https : / /!,Iww. portaldecompraspubl icas , com. br

1.0. DO OBartro
1.1.Constitui objeto da presente licj.tação: CoNTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ ÀoUÍSIÇÃO DE CHoRMEBOoK,
PÀRÀ cRIÀÇÃo DE sALÀ DE AULÀ 4.0 coM SUPoRTE Ào ,GOOGLE !íORKSPÀCE FOR EDUCATION, PÀBÀ ÀUXILIAR
À SECRTTÀRIÀ DE EDUcÀçÃo DESTE MUNICIPIo.
1.2.Às especificaÇÕes do objeto ora licitado - guantitativo e condiÇões -, encontrâm-sê
devidamente detalhadas no correspondentê Termo de Referência - Ànexo Í deste instrumento, onde
consta, inclusive, a estimativa consolidada de quantidades a serem eventualmentê contratadas
pêlo ORc .

1.3.O certame visa selecionar a proposta nais vantajosa objetivando fornar Sistêma de Rêgistro
de PrêÇos pala contratações futuras, conforme a norna vigente.
1.4.o Registro de PrêÇos sêrá formali.zado por intermédio da Àta dê Registro dê Prêços, nos
termos do Ànexo IIÍ ê nas condj.ções previsCas neste instrumênto.
1.5.Os prêÇos registrados terão a validade de 12(doze) meses, a partir da data dê publicaÇão do
extlato da respectiva Àta de Registro dê PleÇos na j.mprensa oficial, e a êxecuÇão do objeto ola
licitado será de acordo com as necessidades do oRC no referido pêríodo.
1.6.4 licitaçáo será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela consCante
do Termo de Referência Anexo I, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes
forem de seu interessê, dêvendo oferecer ploposta para todos os itens que coÍnpôem o lole.
1.7.O critério de julgamento adotado será o menor p!êço globaL do 1ote, observadas as exigências
contidas neste instrumênto ê seus anexos quanto às especificaçÕes do objeto,
1.8.A contlatação acima descrita, quê será processada nos termos destê instrumento convocatólio,
especificaÇões técnicas e informaÇões conplementares que o acompanham, quando fo! o caso,
justifica-se: Pêla nêcêssi.dade da devida efêtivaÇão de compra para suprir demanda espêcÍfica -
coNTRÀIÀÇÃo DE EMPRESÀ PÀRÀ AoUISIÇÃo DE CHORMEBOOK, PARÀ CRIÀÇÁO DE SÀLÀ DE AUI.À 4.0 COM SUPORTE

Ao ,GoocLE tioRKSpÀcE FoR EDUCÀTÍoN i pARÀ ÀuxrlrÀR A SECRETARTA DE EDUcÀÇÁo DEsrE MuNrcrpro -
considelada oportuna e i.mprescindíveI, bern como relevante medida de j.nteresse púb1ico; e ainda,
pela necêssidade de desenvolvimênto de aÇões continuadas Para a PromoÇão de ati
pertinentes, visando à maxihização dos lecursos êm lelaÇão aos objetivos progranados, obs
as diretrizes e metas dêfinidas nas ferramêntas de planejamento aprovadas.
1.9.Na referida contlataÇáo será concêdido tratamento difêrenciado e simplificado
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Microempresas e Emp!êsas de Pequeno Portê, nos Limites previstos da Lei l'23106. Todavia,
afastados os bêneflcios estabelecidos nos Arts. 41 e 48, por êstarem plesentes, isol
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s imultaneamente, as
legaI.

situaÇôeg plevistas nos incisos II ê III, do Àrt, 49, todos do mesmo diploma

2.O
2.L
de

.DÀ rlrPoGNÀçIo Ào EDrTÀ! E DO pE[rrrx, DE Egcr.ÀnEcutBcTo

.fnforÍraçõês ou esclarecimentos sobre esta licitaÇâo, serão prestadgs nos horátios normais
expedieote: das 08:00 as 12:00 horas.
.Qualquêr pessoa - cidadeo ou licitantê - poderá iinpugnar os !ermos do Edital deste certame,

se manifestada po! escrito e diligida ao Pregoeiro, até 02 (dois) dias útêis anteliores à data
fixada para abertura da sessão pública.
2.3.À respectiva petj.ção sêrá aplesentadâ da seguinte forma:
2.3.l.ProtocoIizando o oliginal., nos horálios de expediente acima indicados, exclusivamente no
seguinte êndeleÇo: Àv. Prêsidente João pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB.
2.4.Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboraÇão deste Edita1 e dos seus
anexos, dêcidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, conlados da data de
recêbimento da impugnaÇão.
2.5.Àcolhida a impugnaÇão, será dêfinida e publicada nova data para a !êalizaÇáo do cercame,
2.6.os pedidos de esclarecimencos referêntes a estê proceaso licitatório dêveráo ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (t!ês) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
públj.ca, por neio eletrônico, exclusivâmente, da seguinte forma:
2.6.1.No endereÇo: https: / /wu!r. portaldecompraspublicas. com. br; e
2 .6,2.Pelo e-mail : licitacaomogêiro@uol . com. b!.
2.7.O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclalecimentos no plazo de até 02 (dois) di.as úteis,
contados da data de recebiment.o do pedido, ê poderá requisitar subsÍdi.os formais aos !êsponsáveis
pêIa êlaboraÇão deste Edita] e dos seus anexos.
2.8.4s respostas aos pedidos de êsclarecimentos se!ão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administraÇào.
2.9.Às impugnaçÕes e pedidos de êsc1alecimentos não suspendem os prazos plevistos no celtame.
2,10.4 concessào de efeito suspensivo à impugnaÇão é medida excepcional e deve!á ser tnotivada
pêlo Pregoeiro, Dos autos do procêsso de licitaÇão.

.o.Dos EÍ.Er{EtTos pÀRÀ LrcrrÀçrlo

.1.Àos participantês sêrão fornecidos os seguintês elementos que intêgram este EditaI para
os fina e efeitos:

.ÀNEXO I - TERMO DE REEERÊNCIÀ - ESPECIEICÀçÔES;

.ÀNEXO II - MODELO DE DECLARÀÇÃO - não possuir no quadro socj.etário servidor do ORC;

.ÀNEXO IÍI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇo,

.ANEXO ÍV - MINUTÀ DO CONTRÀTO.
obtenÇão do Edital pode!á ser feita da sequinte

.Junto ao Pregoêiro: gratuitamente; e

. Pelos
ríww. Ínoge j. !o. pb. gov. brl l icitacoes ; r^rww. tcê. pb. gov, br i
r.

sites i
https : //www.portaldeconpraspublicas. com,b

{. O.DO SUPORIT I.EGÀI,
4.1.Esta licitaÇão rêge!-sê-á pela Decreto Fedêral no 'l .892t de 23 de .raneÍro de 2013; Decleto
FederaL no 70,024, de 20 de Setembro de 2019; e legisl-aÇão peltinente, consideladas as altelações
posterioles das leferidas normasi ç[ue ficam fazendo partês integrantes deste Edital, independente
de transcriÇão.

s.O.DO PRÀZO E DOS RTCITRSOS ORç @lIÁRrOS
5,1.O prazo máximo para a execuÇão do objeto ora licitado, conforme suas calaceerlsticag e as
necessidades do ORC, e quê admite prorrogaÇão nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo
indicado e se!á considerado a partir da êmissão do Pedido de compra:

Entrega: 60 (sessenta) dias,
5.2.O fornecimento será êxecutado de acordo com as especificações definidas no co!respondente
Iermo de Rêfe!ência - Anexo I. Na hipótese do referido terno não estabelecer o local pala a
entrêga, obsêrvada a demanda e opoltunidade, essa será feita na sede do ORC ou em uma das
unidades admin lstrativas, por e1e indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
5.3.o prazo de vigência do correspondentê contrato sêrá determinado: até o final do exelcicio
financeilo de 202]., considêrado da data de sua assinatura,
5.4.Às despesas decorlentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotaçào:
Recursos Próprios do Municlpio de Mogeiro: LEI MUNICIPÀL 340/20220 02,030 sEC. DE EDUCÀCÀO,
CULTURÀ, ESP, IÀZER E TURISMO 02030.I2.1.22.2006.2948 MÀNUTENÇÃO DÀ SEC. EDUCÀÇÃO, CULT, ESP,
LÀZER E TURTSM 02030.12.361.1006.1004 TNFORI4ÀTrZAÇÃO DÀS ESCOrÀS PUBLTCAS 4.4.90.52.00.00 111
EOUIPÀ}.{ENTOS E HÀTERÍÀL PERMANENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ ,]URÍDICA
02030.12.361.1006.2928 NÀUT. DÀS ÀTrV. DO ENSTNO EUNDÀMENTAL 4.4.90.52.00.00 124 EQUIPAI.IENIOS E
MÀTERIÀL PERMÀNENTE 02030.I2.361..2006.1OO7 ÀOUIS. DE MOVEIS E EOUIP. PÀRÀ UNIDADE DE EDUCAÇÁO
4.4.90.52.00.00 111 EoUTPAMENTOS E MÀTERIÀL PERMÀNENÍE 02030.12.365.100?.1005 AQUTS.DE MOVETS E

Eourp. sÀLÀs DE EDUC. rNEÀNTIL 02030.12.365.1007.2024 MÀNUTENCÀO DAS ÀIMDÀDES DÀ EDUCÀCÀO

INEÀNTIL.
5.s.ouando a validade da Ata de Rêgistro de PreÇo ultrapagsar o exetcício financeiro
despesas decoErentês de êventuais contrataÇões fulurâs, co.r!êrão por conta das rê
dotaÇões plevisEas no orçâmênto do exercicio financeiro posterior.
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6.0.DÀ§ CO}IDIçôES DE PÀRTTCI PÀçÃO
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6.1.Podê!ão participar os interessados cujo ramo dê aEividade seja compativel com o objeLo desta
licitação, e que estejam com crêdencianento rêgular junt.o ao ORC, condiçáo pa!a obter, mediante
procedimento regula! definido pelo !efelido ólgão, uma "senha de acesaoÍ especifica. O
procediÍnento necessário para a rêalizaÇâo do referido credenciamento, também esEá disponíve] no
endeleÇo: https: / /www. poltaldecomplaspublicas . com. br.
6.2.O licitante deverá utilizat essa 'rsenha" para acesso ao sistêma eletrônico, sendo que a
simples validade no prazo de vigêncj.a, nào significa sua habilitaÇão automática êm gualquer
Pregáo, na forrha eletrônica, que venha a participar,. etapa a se! cumprida a cada certame.
5.3.A participaÇào neste certamê é abe!ta a guaisquer interessados, inclusive as Microenpresas
ê Emprêsas dê Pequeno Porte, nos telmos da 1êgisl-aÇão vigêntê,
6,4.Não poderão palticipar os intêressados:
6.4.1.oue não atendam às condiÇões deste Edital e seus aoexos;
6. 4 ,2 . Estlangeiros guê não tenham representação legal no Brasil com poderes explessos para
receber citaÇão e responder administrativa ou judj-cialmentei
6.4.3.Quê estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em proqesso dê dissoluÇão

L i qu idação;
.4.Proibidos de participar de licitaÇões e celebrar contlatos adninistrativos, na forma da
islaÇão vigênte;
.5.cujo êstat.uto ou contraCo social não incluir o objeto desta licitaÇão, e
.6.Que se enguadrem nas vedações previstas no Àrt. 90, da Lei 8.666,/93.
.É vedada a participaÇâo de êntidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
.Como condiÇão para participaçào no Pregão, o licitante dêvêrá procêder, preLiÍninalmente, à

devida "qualificaÇão" rnediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos
necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.1.Que cumpre os leguisitos estabeLecidos no Àrt. 3', da Lei 123,/06, estando, poltanto, apto
a usuflui! do tratanento favorecido estabelêcido nos seus Àrts. 42 a 49, sêndo que:
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para participação de microempreaaa e empresas de pequeno porte, o
não cumprimento dos requisitos do referido artigo inpedirá a participaÇão do Iicitante nos
respectivos itens; e
6.6.L,2,Nos itens em que a participaÇáo náo for exclusiva pala micloempresas e empresas de
pequeno polte, o não cumplimento desses requisitos apenas produzirá o efeito de o licitante náo
ter direito ao trat.amênto favolecido previsto na Leí 123/06, nesno que ME ou EPP.
6.6.2.0ue está ciente e concorda com as condiÇõês contidas no Edital e seus anexos.
6.6.3.oue cumpre os !êquisitos para a habilitaÇáo defj.nidos no Edj.tal e que a proposEa
apresentada está em conformidadê com as êxiqências editallcias.
6.6.4,Oue inexiste fato impeditivo para sua habilitaÇáo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocolrências posteliores.
6.6.5.0ue não emprega menor de 18 anos êm trabalho notulno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo meno!, a partir de 14 anos, na condição de aplendiz, nos telnos do
aríígo 1", xxxÍII, da Constituição Pederal.
6.6.6.Que náo possui, em sua cadeia produtiva, empregado executando tlabalho degladaDte ou
forçado, observando o disposto nos fncisos III e IV, do Àrt. 10 e no Inciso III, do Art. 5", da
ConstituiÇão FederaL,
5.6.7.oue os bens são produzidos po! empresas que conprovem cumpliÍnenLo de leserva dê cargos
prevista en Iei para pessoa com deficj.ênci.a ou para reabilitado da Previdência Social, confortne
disposto no Art, 93, da Lei Fedêraf n'8.213, de 24 de julho de 1991, e gue atendam às reglas
de acessibilidade previstas na legislaÇão.
6.6.8,oue a proposta foi elaborada de forma independente, nos lelmos da InstruÇão Normativa no
02, de 76 de seterüro de 2009, da Secretaria de Logística e fecnologia da InformaÇão do Ministério
do Planejamento e Gestão.
6.7.A declaraÇão falsa lelativa ao cumprimento de gualquer condição sujeitará o Iicitante às
sançõês aplicáveis plevistas em Lei e neste Edital.
6.8.o Pregoeiro poderá promover diligência, na folma do A!t. 43, S3o, da Lei 8,666/93, destinada
a esclarecer as infolmações dêclaradas, inclusive, se o licitante é, de fato e dê di!eito,
considerado microemplesa ou enplesa de pequeno porte'

7. O.DO CREDENCIÀIIEIIO
?.1,O credênciamento é o nivel básj.co de cadastro no ORC, que pêrmite aos interessados
regufarmente cadastrados, acesso ao sistema eletrônico utilizado e a particiPaÇão êm qualquer
pregão, na sua forma eletrônica, proÍÍrovido pêIo órgão, e ocorlerá pela atrlbuição de "senha"
pessoal. Todo o procedimento necessário para realizar o cledenciamento, também está disponível
no enderêço: https: / /www. portaldêconpraspublicas. com. br.
?.2,O credenciamento junto ao ORC pala participação deste Plegeo, implica a responsabilidade do
liciEantê ou de seu representante tegal e a presunÇão de sua capacidâde técnica Pala realizaÇão
das tlansaÇóes inelentes ao cêrtame.
?.3.O Iicitante re spons abili z a-se exc).usiva e formalmente
nome, assume cono firmes e verdadeiras suas propostas
pratj.cados, diretamente ou por sêu rêPresentantê, excLulda
sistema eletrônico ou do ORC por eventuais danos decorrentes
de acêsso, ainda que por têlcêiros.

pelas transaÇôes efetuadas em seu
s atoge sêus lances, inclusj-vê

a rê spons abi f idade do pr

8.0.DÀ ÀPRESENTÀçIO DA PROPOSTÀ E DO8 DOCITIIIOITOS DE EÀEILITÀçáO
8.1.os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do
concomitantemente com os documentoa de EÀBILITÀÇÃO exigidos
descrição do objeto ofertado ê o Preço, até a data e o horário

do! do
de uso indevido da !eferid enhê"

sistêma eletrônico ut do,
neste Edi!a1, PROPOSTA coÍn a
êstabelecidos pala abêltura da



envio de laDces,
8.8.o licitante será responsávêl por todas as trânsaÇóes gue forêm efetuadas etn seu nome no
sisEeína eletrônico, assumindo como fitmes e verdadeiras suas propostas e Lances.
8.9.Todas as rêfêrência de tempo nestê Edital/ no aviso e durante a sessão púb]ica obedecerào o
horário de BrasíIi.a - DF.
8.10.0 licitante Pode!á substituir aqueles documentos de habitit.aÇão, exigidos neste certame,

sessão PúbIica, quando, entâo, encerrar-se-á automaticamente essê etapa dê envio da refelida
documentaÇâo.
8.2.o ênvio da PloPosta, acompanhada dos documentos de habilitaÇào êxigidos neste Edital,
ocorre!á por meio de "senha" de acesso ao sistema eletrônico,
8.3.4s Microempresas e Empresas de pegueno po.rte devêrão encaminhar a documentaçào dehabilitaÇão, ainda que haja alguÍna restriÇão de regularidade fiscaL e trabalhista, nos termos
do Àrt. 43, § 1', da LeL 723/06.
8.4'lncumlcirá ao Licitante aconpanhâr as operaÇÕes no sistêma ê.Iet!ônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsávê1 pelo ônus dêcorlentê da perda de nêgócios, diante da j.nobsêrvância
de quaisquêr mensagêns emiCidas pê1o sistema ou de sua desconexáo.
8.5.Àté a abêrtura da sessão Pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitaÇão antêriormente inseridos no sistema.
8.6.Não será esLabelecida, nessa etapa do certamê, ordem de classj.ficaçáo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a lealização dos procedimentos de nêgociaçâo e
julgamento da propost.a.
8.?.Os documentos que compõen a proposta e a habilitaÇão do Iicitante mêlho! classificâdo somente
serão disponibilj.zados Pala avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do

que constem do Sistema de Cadastranento Unificado de Folnecedores SICÀF do Govelno Eederal,
ap!esentando, ob!igatoriamente, em substituição apenâs aos documentos po! ê1e abrangidos, a
respectiva "Declalação" de situaÇão do fornecedor, emitida pelo refe!ido sistema, em plena
validade, assim consj,derada: a data de vencimento do cadastro e, principalnente, a validade do
documento registlado.

PREBICEI}IEIIO I'À PROPOSTÀ
licitante deverá enviar sua PROPOSTÀ mediante o prêênchimento, no sistema eletrônico, de
os campos necessários e obrigatórios para o exame de forma objetiva da sua rêa1 adequaÇão

guibilidade, tais como:
.Va1or unitário do item: êxprêsso em moeda corrente nacional-i
.ouantidader conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I;
.Marca: se fo! da própria empresa deverá ser informado "própria".
odas as especificações do objeto conEidas na proposta vinculam o Contratado,
êrá cotado um único preço para cada itêm, com a utilizaÇão de duas casas deciÍnaj.s,
quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anêxo I.
indlcaÇão de "própria" em canpo especifico, como por exêmpLo "ma!ca", para o caso de bens

produzidos pela própria empresa, é condiÇào para a náo identificação do licitante.
9.6.O envio eletrônico da proposta corresponde à declaraÇáo, por parte do Iicitantê, que cumpre
plenamente os requisitoa definidos para Habilitação, bem corno de que está ciente e concorda com
todas as condiÇôes contidas neste Edital e seus anexos.
9.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos prewidenciários,
trabalhistas, tributários, comerciaia e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bêns.
9.8.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, se!á de exclusiva
responsabilidade do licitante, náo ]he assistindo o direito dê pleitear qualquêr altêraÇão, sob
alegaÇão de e!!o, omissáo ou qualquêr outro pretexto.
9.9.4s plopostas ficarão disponiveis no sistema eletrônico e qualqu€r el,@Bto que potar
idantificBr o Iicitanta iqrort! dêsclallificaçto da prolro8tà correspondente, sêm prejuizo das
sanÇões plevistas nesse Edital.

IO.O.DA ÀBERn RÀ DÀ SrSgÃO, CrÀSSrErCÀÇlO D 8 PROPOSTÀS E rORr@rÀçÃO DE r.ÀnrCES

10.L.4 abertula da presente licitaÇão da!-se-á em sessáo púbIica, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e loca] indicados neste Edital
10.2.O P!êgoeiro vêrificará as propostas apregentadas, dêsclassificando desde logo aquelas quê
nâo escejarn em conformidade com os requisitos estabelecidos neste EditaI, contenham vlcioa
insanáveis ou náo apresentem as especificações técnicas êxigidas no Termo de Referência:
10.2,1.Também sêrá desclassificada a propostâ que identifique o licitan!e;
L0.2.2.A dêsclassificaÇào gerá seÍnpre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhanento
en tempo rêal po! todos os participântêsi
10.2,3,4 não dêsclassificaçâo da proposta não impede o seu julgamenEo definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de acej.taÇão.
10.3.O sistêma ordenará auEomaticamente as proposEas classificadas, sendo que soment.e estas
participarão da fase de fances.
10.4.O sistema disponlblliza!á campo próprlo para troca dê mensagêns entre o Plegoeilo e og
licitantês.
1O.5.Iniciada a fase competitiva, os Iicitantes poderào êncaminhar lances exclusivam po

9.0.DO
9.1.0
todos
e exe

9.1.3
9.2 ,r
9.3.S
9.4.À
9.5.A

meio do sistema efetrônico, sendo imediatamente infolmados do seu
consignado no rêgistlo:
10.5.1.O lance deverá ser ofertado Pelo valo! do lote.
1O.6.Os licitantes poderão ofelecer lances sucessi.vos, observados o ho!ário fixado para ab
da sessão e as rêglas estabêIêcidas nestê Edital.

recebimento e 1o



10.7.0 licitante somente pode!á oferece! Iance dê valor inferior ao último por ele ofert.ado e
registrado pelo sistema.
10,8.O intervalo minimo de diferenÇa de valores eDtle os lancês, gue incidj.rá tanto em relaÇão
aos lances intermediários quanto em relaÇão ao lance que cobri! a melhor oferta não deverá ser
inferior a R§ 2,00 (dois reais).
10.9.Será adotado para o ênvio de lances neste certane o modo de disputa "aberto e fechado", em
gue os licitantes apresentarão .Iances públicos ê sucessivos, com lance final e fechado,
10.10.À etapa de Iancea da sessáo pública te!á duração inicial de quinze nlnutos. Encerlado êsse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamênto iminente dos lances, após o que transcolre!á o
pêrÍodo de tempo de até dez ninutos, afeatoliamênte determinado, fj.ndo o gual será
autotnati camente encelrada a lecepção dê Iancês.
10.11.Encelrado o pLazo plevisto no item anterior, g sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofe.tas com pleços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual se!á sigiloso até o
encerratnento deste prazo:
10.11.1.Nâo havendo pelo menos três oferlas nas condiÇôes definidas neste item, poderão os
autores dos nêlhores lances subsequentes, na ordem de classi-ficaÇáo, até o máximo de três,
ofelecer um lance finaL e fechado em até cinco Íninutos, o qual será sigiloso até o encerranento
des t.e prazo.
10.12.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anterioles, o sistemâ oldênará os lances
gegundo a oldem cregcente de valoles:
10.12.1.Na ausência de lance final e fechado classifi-cado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinlcio da êtapa fêchada, para quê os dêmais licitantes, âLé o máximo de
três, na oldêm de classj.fj.caÇão, possarn ofertar um lance final e fechado en até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento destê prazo.
10.13.Poderá o Pregoêiro, auxili.ado pela Equipe de Àpoio, j ustificadamente, adnitir o rej.nÍcio
da etapa fechada, caso nenhum IiciCante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habi l itaÇão.
10.14.Não sêrão aceitos dois ou mais lances de nêsmo valor, prêvalecendo aquele que for recebido
e registrado em prj.meiro luga!.
10.15,Durante o clanscurso da sêssão pública, os l-icitantes seráo infolmados, em tenpo rea1, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificaÇão do licitante.
10.16.No caso de desconexão com o Prêgoeiro, no decorle! da etapa competitiva do Pregào, o
sistema eletrônico poderá permanecer acesslvel aos licitantes para a recepÇão dos lances,
10.17.ouando a desconexào do sistema eletrônico para o Pregoeiro pêrsistir po! tempo superior a
dez minutos, a sessEÍo púb1ica será suspensa e reiniciada somente após decolridas vint.e e quatro
horas da comunicaÇão do fato pêIo Pregoeiro aos participantês, no sítio eletrônico uti.lizado
para divulgaÇão.
10.18.O crité!io de julgamento adotado será o mênor prêÇo, conformê definido neste Edital e seus
anexos.
10.l.9.caso o licj.cante não aplesente lances, concorrerá con o valor de sua proposta.
1.0.20.Em relação a lotes nilo exclusivos para participaÇão de Ínicroêmpresas ê enplesas de pequeno
polte, uma vez encellada a elapa de lances, será efetivada a vêrificação autoÍnática do porte da
entidade emprêsarial. O sistema identificará em coluna própria as micloemplesas e empresas de
pequeno porte palticipantes, procedendo à conpalaÇão com os valores da plimeila colocada, se
esta fo! empresa de naior porte, assj.m como das demais classificadas, Pala o fim de aPlicar-se
o disposto nos Àrts. 44 e 45, da Lei 123106,
10.21,Nessas condiÇões. as propostas dê microêmprêsas ê êmp!êsas de Pequeno Porte que se
encontlarem na faixa de até cinco por cento acj.ma da Ínelhor proPosta ou do melhor lance, serão
consideradas empatadas com a plimeira colocada.
10.22.À melhor classificada nos telmos do item anterior têxá o direito dê encaminha! uma ú1tima
oferLa para desempate, obrigatorianente em valor inferior ao da primeila colocada, no Prazo de
cinco minutos controfados pelo sistema, contados após a comunicaÇáo auLomática Parã tânto.
10.23.Caso a microempresa ou a enpresa de pegueno polte nelhor classificada desista ou não se
nanifeste no prazo estabelecido, seráo convocadas aa demais licitantes microemPresa e enpresa
de pequeno porte gue ae encontrem naquêIê intervalo dê cinco por cento, na ordem de classificaÇão,
para o exerclcio do mesmo dileito, no Prazo êstabelecido no itên anterior'
10.24.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micloemplesas ê emplesas de pequeno
porLe que se encontrem nos intervalos estabefecidos nos itens anteriores, será realizado sortej.o
entre elas para que se identifique aquela guê Prineiro podêrá aPresentar melhor oferta'
10.25.só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.
finais da fase fechadâ do modo de disputa aberto e fechado.
10.26.Havendo eventual empate entle propostas ou lancês, o clitério de dêsempate se!á
p-revisto no Àrc. 3", § 2o, da t'ei 8.666/93' assegurando-se a Prefe!ência. sucessivahên
bens:
70 .26 .
70 ,26 .
10.26.
País;

ou entre lances

eIe
aos

1 . Produzidos no Pais;
2 , Produzidos por empresas brasilêiras;
3,Produzidos por enpresas que invistam em pêsquisa e no desênvolvimento de EecnoI o

10.26,4.produzidos por empresas que complovem cumprimênto de rêserva de calgos prêviste êm Iêi
pata pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às reglas
de acessibilidade previstas na legislaÇáo.
10.2?.persistindo o êmpate, â proposta vêncedora sêrá sorteada pelo sistema eletrôni.co dentre
as propostas ou os Iances empatados.
10.ã8.Éncerrada a etapa de envio dê lances da sêssão pública, o Preqoêilo deverá encâminhar,
pelo sistema elet!ônico. contraproposta ao licitantê quê tenha aPresentado o melhor preço, Para



guê seja obtida melho! proposta, vedada a negociaçáo en condi.çôes difêrentes das plevj.stas neste
EditaI:
10.28.1.À negociaÇão será rêalizada por meio do sistema, podendo sêr acompanhada pelos deÍnais
licitantes;
L0.28.2.O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classiflcado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a sua propott! rturliradâ, adequada ao último Lance ofertado e após a negociaÇão leaLizada,
acoÍnpanhada, se for o caso, dos documentos complêmêntares, quando necessários à coDfirmaÇão
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,
10.29.Àpós o êncerramento da êtapa competitiva, os licitantes interessados pode!áo reduzir seus
preÇos ao valor da proposta do lj.citante mais bem classificado, objetivando a forrnaÇão do
Cadlltro d€ R!!!rva, pala o caso de inpossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado:
10.29.1.À apresentação de novas plopostas na forma deste item não prejudicará o lesultado do
certame em relaÇão ao licitante melhor classificado;
10.29.2.Havendo um ou mais licitantes que aceitêm coEa! suas propostas em val.or igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da úlLima proposta individual
apresentada dulante a fasê competitiva.
10.29.3.Esta ordem de classificaÇão dos licitantes rêgistrados deverá ser respeitada nas
contrataÇõês ê somente será utilizada acaso o mêIhor colocado no celtame não assine a Àta de
Registro de PreÇos ou tenha seu legistro cancelado nas hipóteses previstas na norma vigente.
10.30.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspende!á a sessâo, informando no sistema a nova data e
horário pala a sua continuidade.
10,31 .Após a negociaÇeo do preÇo, o Pregoeiro inlciará a fase de aceitação e julgâmento da
proposta.

11 . O. DÀ ÀCETTTBILIDÀDE TIÀ PROPOSIÂ VENCIDORÀ
lL.l.Encerrada a etapa de negociaÇão, o Pregoeiro êxaÍninará a proposta cLassificada êm primeiro
Luga! guanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em lelação ao máximo êstlpulado
para contrataÇão neste certamê.
11.2.Havendo proposta ou lanêê vêncedor com valor final para o respectivo lotê relacionado no
Ànexo I - Te!Íno de Refe!ência - Especificações, na coluna código:
11.2.1.Superior ao eatimado pelo ORC, o fote será desconsiderado; ou
11.2,2,Cofi indlcios que conduzam a uma prêsunção relativa de inêxequibil idade, pelo cri!ério
definido no Àrt. 48, II, da Lêi 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo possível a imediata
confirÍnaÇão, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade,
aendo-Ihe facultado o prazo de 72 (setenta e duas) horas para complova! a viabilidade dos preços,
conformê parâmetros do mesmo Art. 48, fI, sob pena de desconsideraÇão do foEe.
11.3.Salj.enta-se que lais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, quando fot
o caso, apênas o lote colrespondente.
11.4.Qualquer inceressado podêrá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a ]egalidade das propostas, dêvêndo apresentar as provas ou os indícios gue
fundanentam a suspeita.
11.5.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão púb1ica para a lealizaÇão de diligências,
coÍn vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente podêrá ser relniciada mêdiante
aviso prévio no sj.slema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência
será legistrada em ata.
11.6.O Plegoeilo poderá convocar o Ij.citante para enviar documento digital compLementar, por
meio do sisteha, no prazo de 02 (duas) holas consêcutivos, sob pena de não aceitaÇão da proposta:
11.6.1.É facultado ao Plegoeiro prorrogar o ptazo estabelecido, a partir de solicitaÇão
fundamentada fej.ta tarÍücém no sistema pelo Iicitantê, antes de findo o prazo.
11,6.2.Dentrê os documentos passíveis de solicitaÇáo pelo Preqoeiro, destacam os guê contenham
as caracterisCicas do produto ofertado, tais como marca, modelo, fabricante e procedência,
encaminhados po! mej,o do Eistema elet!ônico, ou, quando indicado pê1o Ptegoeiro, Po! outro meio
eletrônico, sem prejuÍzo do seu ufterior envio pê1o sistema êlet!ônico, aob pena de não aceitaÇão
da proposta,
11,?.Se a proposta ou Iance vencedor for dêsclassj.ficado, o Pregoeiro êxanina!á a proposta ou
lance subsequente, e, assin sucessivamente, na ordêm dê classificaÇão.
11.8,O Pregoeiro poderá encatninhar, por mêio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitânt.e
que aprêsêntou o Iance mais vantajoso, pala que seja obtj.do melhor preÇo, vedada a negociação
em condiÇÕes dj.versas das p!êvistas neste Editaf:
11.8.1.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a Proposta e Passar à subsequente,
poderá negociar com o respectivo licitante pala quê seja obtido preço mêlhor;
11.8.2.4 nêgocj.ação será rêalizada por neio do sisCêma, podendo ser acompanhâda pelos demais
Iicitantes.
11.9.Nos Iotes não exclusivgs pala a participaçeo de microempresas e empresas de pegueno porte,
senpre quê a proposta não for aceita, e anLes dê o Pregoeiro passar à subsequente, havêrá nova
velificaÇeo, pelo sistema, da eventua] ocorrência do empate ficto, prêvisto nos Arts' 44

da LeL 723/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecj.da, se fol o caso.
11.LO.t{avêndo necessidade, o Pregoei!o suspêndêrá a sessão, inforÍnando no aj.stema a D

horário para a sua continuidade.
LL.11.Encêrrada a análisê quanto à aceiEaÇão da Proposta, o Pregoeiro verificará a h
do Iicitante, observado o disposto neste EditaI.

12.0.DÀ EÂB r r.r rÀçÃO
L2.1.Ressalvado o disposto no item 8.10. os licitantes deveráo
Edital, a dôcumentaÇão lêlacionada nos itens a seguil, para fins
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2 . PEsEoÀ ,mÍorcr:
2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacj.onal de Pessoa .rurldica - CNPJ.

Iicitante, pertinent.e ao seu rarho de atividadê e compatível con o objeto contratual,
2.3,Ato constituti.vo, estatuto ou contrato social em vigo!, devidamente registrado, em se

2.2.Ptova dê inscriÇão no cadastro de contribuint.es estaduaf ou nunicipal, reLativo à sede

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aÇôes, acompanhado dê documêntos
de eleiÇão de seus administradores. InscriÇão do ato constituti.vo, no caso dê sociêdadês civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercÍcio. Decreto de autorização, em se tratando de empresa
ou sociedade êstrangêi!a em funcionamênto no Pais, e ato de regist.ro ou autorizaÇão para
funcionarnento expedido pelg órgão competente, quando a ativi.dade assim o exigir. Rêgistro
conerciaL, no caso de empresa i.ndividual. Ce!Eificado da Condj.Ção de Microenpleendedor
Individual, em se traLando de MEI. Os referidos documentos deverão esta! acompanhados de todas
as alteraÇões ou da consolidaÇão respectiva,
12.2.4.Ba.IanÇo patriÍnonial e demonstraÇões contábeis do último exerclcio social, já exigíweis e
aplesentados na forma da Iei, com indicaÇão das páginas correspondentes do livro diário êm que
o mesmo se encontla, bem como apresentaÇão dos conpetentes termos de abertula e encerlaÍnento,
assinados po! profissional habilitado e devidamente registrados na junta comêrcia1 compêtentê,
vedada a sua substituiÇeo po! balancetes ou balanços plovisó!ios. Tlatando-se de emplesa
constituÍda há menos de um ano, ou aquela que ainda rlâo tenha realizado o fechamento do seu
primêiro ano de existência no prazo legal, poderá apxesentar o BalaÇo de Àbêrtura assinado por
profissional habilitado e devidamênte registrado na junta comerci-al competente, Não se aplica
ao microempleendedor individual.
12.2.5.Regu]alidade para con a Fazenda Federal - Certidão Negatj.va de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à DÍvida Àtiva da Uniáo.
12.2 . 6. Certidões negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
equivalente, na forma da lei.
12.2.7.Comprovaçào de regularidade reLativa ao Fundo de Garantia por lempo de ServlÇo - FGTS,
apresentando o lespectivo Certificado de Rêgularidadê fornêcida pêla caixa Econômica Fêdêra1,
72.2.8.Ptova de inexistência de débitos inadimplidos perante a .TustiÇa do Traba.lho, mediante a
apresent.aÇão de Certidão Neqativa de Débltos Trabalhj.stas CNDT, noa te.nos do Tltu10 VÍ1-À da
ConsolidaÇão das Lêis do Trabalho, aplovada pelo Decreto-Lei n'5.452, dê 1" de maio de 1943,
L2.2 .9 .Declatação atestando que o licitante não possui em aêu quadro societário, servidor público
da ativa do oRc ou de qualguer entidade a eIê vinculada, conforne nodelo - Anexo II.
12.2.10.Certidão negativa de falência ou concordata e,(pedida pelo distribuidor da sede do
Iicitante, no máximo 30 (t!inca) dias da data prevista para abertura das propostas,
12.2.11.Consulta Consolldada de Pessoa ,lurldi-ca expedida pelo fribunal de Contas da União, no
máximo 30 (trinEa) dias da data prevista para abêrtura das propostas, no endereÇo elet!ônico:
!,ww. tcu. gov. b!.
12.2.l2.comptovaçáo de capacidade de desempenho anterior satisfatório, dê atividade igual ou
assemelhada ao objêto da licitaÇão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídiêa de
dirêito público ou pli.vado.

12.3.À existência de restrição relativamente à regu.Laridade fiscal e Erabalhista nào impede que
o licitante qualificado como microempresa ou ênprêsa de pequeno porbe seja dêclarado vêncêdot,
uma vêz gue atenda a todas as demais exigências desce Edital:
12.3.1.4 declaraÇão do vencedor acontecerá no momento imediatamente postelior à fase de
habifitaÇão.
12.4.À comprovaçáo dê regulalidade fi9cal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sê!á exigida para efeito de asslnatura do contrato, obaervando-se o seguinte
procedimento:
12.4.1.As microemprêsas e emplesas de pequeno porte, por ocasiào da participaÇão nesta licitaÇâo,
deve!ão apresentar toda a documêntaÇão exigida para comprovaçáo de regularidade fiscal e

trabalhista, dentre os documêntos enumerados nêste instrumento para efeito de habilitaÇão, mesmo
que esta apresênte alguma restriÇãô,'
12.4.2.Havendo alguma restliçào na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegulado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial colrespondêrá ao momento em que
o licitante for dêclarado vencedol, plorrogável por igual pe!íodo, a critério do ORc, pala a

rêgulalizaÇào da documênEaÇáo, pagamento ou palcelamento do débito, e emiasão de evêntuais
certidõês nêgativas ou positivas com efeito de cêrtidão negativa;
12.4.3.A nào regularizaÇào da documentaÇào, no prazo acima previsto, inplicará decadência do
direito à contrataÇão, sem plejuizo das sanÇóes previstas no À!L. 81, da Lei 8.666/93, sendo
facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentês, na ordêm de classificaçáo, para assinatura
do contrato, ou rêvogar a licitaÇão;
L2,4,4.5e, na oldem de classificaÇão, segui!-se outra microemplesa ou emprêsa de pequeno porte
com alguma restriÇão na documêntaçâo fiscal e tlabalhista, sêrá concedido o mesmo Prazo para
regularizaÇão.
12.5.Havendo a necessidade de envio de documentos dê habititação complementares, necessários à

confirrhaÇão daqueles exigidos nêsCe Edj.tal ê já apresentados, o licitante será convocado a

êncaninhá-Ios, em formato digitâI, via sistêma, no Prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilj.taÇão:
12.5.L.somente haverá a neÇessidade de comPlavação do preeDchiÍnenco de rêquisitos,
apresentaçào dos documentos originâis "nâo digitâis", quando houvêr alguÍna dúvida em

integlidade do docunento digital.
12.6.Não serão aceitos documêntos de habilitaÇão com indicaÇáo de cNP,l,/cFE diferent
aquêIes legalmentê perniEidos :

diante
ô



12.6.1.se o licitante fo! a matriz, todos os documentos deverão estar en none da maLriz, e se olicitante for a filia1, Lodos os docunentos deverão estar em nome da filiat, exceto agueles que,pela próplia natuleza, comprovadamente, forem emitidos sonente em nome da natriz.
12,7.setâ j-DabiliLado o licitante que não comprovar sua habilicaÇâo, seja por não apresent.arqualguer dos documentos exigidos ou apresenta-1os êm desacordo com o estabelecido neste Edital.
12.8.No caso de inabilitação, haverá nova verificaÇão, pêIo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, prêvisto nos Àrts. 44 e 45, da Lei 123/06, seguindo-se a disciprina antes
estabelecida para aceitaÇão da proposta subsêguente.
12.9.os documentos nêcessálios à habilitaÇão devêrão ser organizados na ordem descrita nesteinstlumento, prêcedidos Por lndice correspondente, ap!êsentados por qualque! processo de cópia
autenticada por cartório competente ou pelo Pregoeiro ou nembro da equipe àe epoio ou publicaÇão
em ór9ão da imprensa oficial. Estando pêrfêitanente legÍveis, sem conter borrôes. rasuras,
emendas ou entrelinhas ê dentro do plazo de validade. Por ser apenas uma formalidade que visafacili-tar os trabalhos, a ausência do referido índicê não inabili.tará o Iicitante:
12.9.1.Quando o documênto for obtido via Intêrnet sua lêgaLidade será comprovada no êndereÇo
eletrônico nele indicado;
12.9.2.Poderá se! utilizada, a critélio do Plegoêiro, a documentaÇão cadastraL de fornecedo!,
conatante dos arquivos do ORC, para complovaÇão da autenticidade de elementos apresentados peLo
Iicitante.
12.10.Havendo necessidade, o Plegoeiro suspenderá a sêasáo, informando no sistema a nova daLa e
horálio pala a sua conbinuidade.
12.11.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, o Iicitante
será declarado vencêdor.

13. O.DO ENCNIINEÀIIIENTO DÀ PROPOSTÀ !.TNCEI'ORÀ
13.1.4 Proposta final do Iicitante decl.alado vencedor - propo.t! ttuslLzada - deverá ser
encaminhada no Prazo de 2 (duas) holas, a conlar da so.IicitaÇão do Prêgoêiro no sistêma
eletrônico, e deverá:
13'1.1.sêr elaborada em consonância com as especificaÇões constantes deste Editat e seus Anexos,
redigida em fingua portuguesa e impressa ên uma via em papel tinürado do proponentê, quando for
o ca3o, sem emendas, !asulas, entrelinhas ou ressalvas; suas folhas rubricadas e a ú1tima datada
e assinada pelo licitante ou seu representante IegaI, com indicaÇão: do val-or globa.I da proposta;
do prazo de entrega; das condiÇões de pagamento; e da sua validade;
13.1.2.Conte! a indicaÇão do banco, númelo da conta ê agência do licitante vencedor, parâ fins
de pagamento i
13.1.3.Estar adêquada ao úLtimo lance ofertado e a negociaÇão lealizada, acothpanhada, dos
documentos complementa!ês evêntualmenle solicitados, quando necessários à confirmaÇão daqueles
exigidos nesEe Edital e já apresentados.
13.2.Será cotado um único preÇo pala cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo
çF.le, nesse úl-timo caso, a indicação êm conlrário está sujeita a co!!eção, obsêrvando-se aos
seguint.es clitérios:
13.2.1.Ealta dê digitos: sêrão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso de dígitos: sendo o primeiro digito êxcêdêntê mênor çÍue cinco, todo o excesso
9e!á suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do dlgj.to anterio! para mais e os demais
itens excêdentes suprimidos.
13.3.Os preços dêvêrão ser expressos em moeda corrên!ê nâcionaI, o preÇo unitálio e o total em
algarismos e o valo! global da proposta em a.lgarismos e por extengo:
13.3.1.Existindo disclepância entle o prêÇo unitário e tota.I, resultado da Ínultiplicação do
preço uniCário pela quantidade, o preÇo uniCá.rio prêvalece!át
13.3.2.No caso dê divergência entle o valor numélico e o expresso por extenso, preval-ecerá o
valor exPresso por extenso;
13.3.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unit.ários para um Ínesno produto,
prevalece!á o de nenor valor;
13.3.4.0 deságio êvêntualmente obtido no valo! do lote será lepasgado integlalmeDte e de folma
Iinear a todos os seus itens, sendo que, ae após esse ratêio restar valor unitário, para qualguer
iteÍn do lote, superior âo êstimado pelo ORC, será at!ibuldo ao respectivo item o valo! estimado,
procedendo-se novo lateio para que seja prêsêrvado o dêságio obtido no lotê.
13.4.4 proposta obedêcerá aos telmos deste Edital e seus Anexos, nâo sendo considerada aquela
gue não corresponda às especificaÇões a1i contidas ou quê êstabeleça vÍnculo à proposta de outro
IicitanEe.
13.5.4 ofexta deverá se! firme e precisa, Iimitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de prêÇo ou dê qualquêr ouLra condiÇão quê induza o julgamênto a mais dê um
resuLtado.
13.6.No valor proposto esta!á incluso Eodos os custos operacionais, encargos prêvidenciários,
trabalhisCas, tributálios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indirêtamentê no
fornecimenEo dog bêns.
13.7.4 proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideraÇão no decorrer
da execução do contrato e aplicaÇão de ewentual sanÇão ao ContrâEado:
13.7.1.Toda9 as especificaÇÕes do objeEo contidas na proPosta vinculam o Contratado.
13.8.Às plopostas quê contenham a descliçeo do objeto, o valor e os documentos conplementares
estarão disponíveis na internet, após a homologaÇão.
13.9.O prazo de validade da propogta neo gerá inferio! a 60 (sessenta) dias, a con
de seu encaminhamênto.

la .0. Do8 Rrcrrnsos
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14.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fj.scal e trabalhista da Licitantequalificada como micloemPresa ou empresa de pequeno porte, se fo. o caso, será concedido o prazo
de 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intençáo de recorrer, de formamotivada, isto é, indicâôdo contra quais decisôes pretende recolrêr e por guais motivos, ên
canpo próprio do sistema.
14.2.Havendo quem sê manifeste, caberá ao Pregoeiro ve!ificar a têmpêsE-ividadê e a existência
de motivaÇào da intençào dê recorler, para decidir se admile ou não o reculso, fundanentadamente:
14'2.1.Nesse momento o Plegoêiro não adentrará no mérito rêcursal, mas apenas verificará as
condiÇões de adrhissibilidade do lecutso;
14.2.2,A falta de nanifestaçáo molivada do Iicitante quanto à intenÇão de recorre! imporgará a
decadência desse direito,.
14.2.3.urna vez ad.rnj.t ido o recurso, o recorrente te!á, a partir dê entâo, o prazo de três dias
Para apresentar as lazões, Pelo sistema e].etrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,j'ntimados para, querendo, aplesentarem contlarrazõeg também pêIo sisterna eletrônico, em outlos
três dias, que comeÇarão a contar do término do prazo do lecorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispênsáveis à defêsa de seus intêresses.
14.3'O acolhimento do recurso invalida tão sonente oa atos insuscêtÍveis de aproveitamento,
14.4.0s aucos do processo permaneceráo corn vista franqueada aos intêressados, no endereÇo
constante neste Edital.

15.0.DÀ RTÀAERTORÀ DÀ SESSÃO PÚBLICÀ
15.1.A sessão pública poderá ser leabêrtal
15.1.1,Nas hj.póteses de provimento de lecurso que leve à anulaÇão de atos anteriores à lealizaÇão
da sessào pública precedente ou êm que seja anulada a própria sessão públj.ca, situaÇão em que
se!ão repetidos os aLos ânulados e os que dele dependami
15.1.2.ouando houver erro na aceitaçâo do preÇo melhor classificado ou guando o Iicitante
declarado vencedor não assinar o contlato, náo retirar o instrumento equivalente ou não comprova!
a legularizaÇão fiscal e tlabalhista, nos terrnos do Art. 43, §1", da Lei 123l06. Nessas hipóteses,
se!ão adotados os procedimentos iÍnediatamênte posteriores ao encerramênto da etapa de lance§.
15.2.Todos os licitantes remaneacentes deve!ão ser convocados para acompanha! a sessão reaberta:
15.2,1,4 convocação se dará por meio do sisLema eLetrônico (chat) ou e-maiL, de acoldo com a
fase do procedimento licitatório;
75.2.2.A convocaÇão feila por e-mai1 da!-se-á de acordo con os dados contidos no Cadastro Digital
do ORC, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastlais atualizados.

16.0. DÀ ÀD,rUDrCÀçlO E EON,IOrOGÀçÃO

16.1.O objeto da licitaÇão será adjudicado ao Licitante declarado vencedor,
caso não haja interposiÇão dê recurso, ou pela auCo!idade superior do ORC,
dos lecursos apresentados.
16.2.4pós a fase recursal, constatada a regularidade dos atos platicados,
do ORC homologa!á o procêdimênto licitatório.

por aCo do Pregoei ro,
após a rêgular deci são

a autoridadê superior

17.0.DÀ ÀIÀ DI REGIEÍRO DE PREçOS
17.1.Homologada a licitaçào pela autoridade superior do ORC, será fornalizada a correspondente
ata de registro de preços, doçumento vinculativo, obrigacional, onde constarão os preÇos a serem
pEaticados pala os collespondenLes lotes, os órgãos integrantês ê rêspêctivos fornecedores, com
caractêrlsticas de complomisso dos mesnos, se convocados, virem celebrar o contrato ou docuÍnênto
equivaLente, para execuçáo do objeto licitado, nas condições defj.nidas neste instrumento e seus
anexos e propostas apresentadas.
17.2.o respectivo licihantê mais bem classificado será convocado para assinar a referida ata no
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data de lecebimento da notifi.caÇào,
podendo o prazo ser prorrogado umà vê2, por j.gual perlodo, quando solicitado pelo fornecedor ê
desde que ocorra motivo justificado aceito pela ÀdministraÇão. Colhidas as assj,naturas, deverá
ser publ.icado o seu extrato na imprênsa oficial:
1?.2.1.Na assinatura da ata de registro de preÇos será êxigida a comprovação das condiçôes de
habilitaÇão consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitanLe durante a vigência
da referida ata;
!7.2.2.Caso o licitante plimeiro cofocado, após convocaÇão, náo comparecer, não comprovar as
condiÇÕes de habilitaÇáo consignadas neste Edital ou se recusal a assinat a ata, sem prejulzo
da aplicaÇâo das sanÇõês previstas neste instrumento ê das demais cominaÇões legais cabÍveis a
esse licitante, é facultado à Administraçáo convocar os Lj.cj.tantes remanescentes, respeitada a
ordem de classificação e sucessivamentê, para, após a comProvação dos lequisitos para
habilitaÇão, analisada a ploposta e evêntuais documentos complenêntarês ê, feita a negociação,
asainar a ata.
1?.3.o fornecedor com pleço registrado passará a ser denominado Detentor da Ata de Registro de
Pleços, após sua dêvida pubficaçáo.
1?.4.Será i-ncIuldo, na respectiva ata na forma de anexo, o !êgistlo dos licitantes que aceitarem
cota! os loEes com preços iguais aos do Iicitante vencedor na sequência da classificaÇeo do
cerlamê, objetivando a formaÇão de cadastro dê reserva, no caso dê impossibj.lj.dade de atendimento
pelo plimeiro colocado da ata, nas seguintes hipóteses:

.O registlo do fornecedor for câncelado em decolrência de:

.l.Descunprir as condiÇóês da ata de registro de pleços;

.2.Nâo letirar a nota dê êmpenho ou inaErumento equivalente no prazo eatabe
oRC, sem justificaliva aceitável;
17.4.1.3.Não acêltar leduzir o seu
praticados no mercado; ou
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17.4.1,4.Sofrer sanção plevista nos Incisos ÍII ou IV, do caput, do Art. g?, da Lei g.666,/93,
ou no À!t. 7o, da Lel f0.520/02.
l'7.4.2.o cancelamento do registro dê preÇos por fato supelvêniente, decorlente de caso fortuito
ou forÇa maior, gue prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovadgs e justificados:
L'7.4.2.1,Por lazâo de inte.esse público; ou
1-'7 .4 .2 .2 ,A pedido do folnecedor.
17.5.N4 ocor!ência de cancelamento do legistro de pleÇos para determj.nado lote, poderá o ORC
Procêder à nova licitaÇào para efetivar a corlespondente contracaÇão, sem que caiba diteito a
recurso ou j-ndeni zação.
17.6. Serão legistrados na ata:
17.6.1.Os preÇos e os quantitativos do licitant.e mais bem classificado durante a fasê
competitiva; e
17.6.2.Na forma de anexo, os licitantes que aceitareh cotar os lotes com pleÇos iguais aos dolicitante vencêdor na sequência da cLassificaÇão do certame. o !eferido anexo consiste na
colrespondente ata de lealizaÇão da sessão púb1ica desta Iicitação.
17'7'A ordem de classificaÇão dos Iicitantes legistrados na ata deverá sêr respeitada nas
contraEaÇões.
17.8.É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata, inclusivê o acréscj.mo de
que tlata o §1', do Àrt. 65, da Lei 8.666193.
17.9.À existência de preços legistrados não obliga a Adminj.straÇão a contratar, facultando-se a
realizaÇão de licitaÇão específica para a aquisiÇão pletendida, assegurada preferência ao
fornecedo! rêgistrado em igualdadê de condiÇões,
I?.10.Dêcorrido o plazo de validade da proposta apresenEada, sem gue haja convocação pala a
assinatura da ata, os licitantes estarào liberados dos compromissog assumidos.
17.11.A ata de registro de preços resultante deste certame !e!á a vigência dê 12 (doze) meses,
considerada da data de publicaçáo de seu extrato na imprensa oficial.
L'1 .l2.As contrataÇões gue se enquadra!êm nas situaÇões elencadas no À!C. 57, da Lei 8.666193 e
suas âlteraÇôes, pode!ào ter sua duraÇão prorlogada, obgervado os plazos estabeLecidos na
legislação e as disposições deste instrunento e seus anexos, devendo se! dimensionada com vistas
à obtenção dê preÇos e condiÇões mais vantajosas para o ORC.

18.0.DO GEaBrc!ÀHEl1',O DO SISIEÀ
18.1.À administlaçáo e os atoa de controle da ata de registro de preÇos decorrente da prêsente
licitação será do ORC, atlavés do Departamento de Compras, atuando cono Gerenciador do Sistena
de Registro de PreÇos.
18.2.Caberá ao gerencj.adox a lealizaÇão periód.ica de pesquisa de mercado para comprovaÇão de
vatajosidadê, acompanhando os preÇos pratj.cados pa!a os !espectivos fotes registlados, na9
Ínesmas condiÇôes ofeltadas, pala fins de controle e, conforme o caso, fixação do valor máximo a
ser pago para a correspondente conLrataÇão.

l9.O.DOS USUí.RrOS DÀ ÀrÀ Dr REGTSmO DE PREÇOS
19.1.4 ata de legistro de preÇos, dulante sua vigência, poderá ser utilizada:
19.1,1.PeIo ORC, que tarÍbém é o órgão gerenciador responsável pela administraÇão e conlrole da
ata de rêgistro de prêÇos, rêprêsentada pela sua estrutura organizacionaL definida no respectivo
orçamento proglama.
19.2.O usuário da ata, semple gue desejar efetivar a contlataÇão do objeto registrado, fará
através de solicitaÇão ao gerenciador do sisEema de registro de pleÇos, mediante plocesso
regular.

20.0.DÀ coNTRÀrÀçÃo
20.1.Às obrigaÇões dêcorrentes da execuÇão do objeto deste certame, constantes da ata de legistro
de pleÇos, serão fi!Ínadas con o fornecedor registrado, observadas as condiÇões estabelecidas no
prêsêntê instrumênto e nas disposiÇÕes do Àrt. 62, da Lei 8.666/93, e a contraÇão será formalizada
por intêrmédio de:
20-1.1.Pedido de Conpra quândo o objêto não ênvolvêr obrigaçõês futuras, incLusivê assistêncj.a
e garantia;
20.1.2.Pedido de compra e Contlato, quando presentes obrigaÇões futuras.
20.2.a ptdzo para retilada do Pedido de Compra será de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos,
considerâdos da data da convocação:
20.2,7,O prazo de convocaÇáo poderá ser prorrogado uma vez, por igual perÍodo, quando solicitado
pela parte duránte o seu transcurso ê dêsde que ocorra motivo justificado aceito pela
Àdministração i
20.2,2,Neo atendendo à convocação para retirar o Pedj.do de Compra, e ocorrendo esta dentro do
plazo de validade da ata de regist.ro de prêÇos, o folnecedor pêrderá todos os direitos que
porventura tenha obtido como vencedor da licitação;
20.2.3,ouando da refelida forrnafizaÇão da contrataÇão será exigida a conprovaÇão das condiçôes
de habilitaÇão consj.gnadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo folnecedor durante a
vigência da contratação;
20.2.4.Caso o fornecedo! regiatrado na ata, após convocaÇão, não comparece!, não conprova! as
condiÇõês de habilitaÇão consignadas neste Edita1 ou se recusar a retira! o Pedido de Compra,
sem prejuÍzo da aplicaÇão das sanÇões previstas neste lnstrumento e das demais cominaÇões legais
cabíveis a
!espeitada

Iicitantê, é facu.Itado à AdministraÇão convocar os licitantes !e scênte
a oldem de classlficaçáo e sucesslvamente, bem como a hipótese da exl c1a
êssê s,

de
acadastro dê reserva, pala, após a comprovação dos requlsitos para habilitaÇão, a

proposta ê evêntuais documento6 complementales e, fêj.ta a neqociâÇão, assinâ! orl
instrumento necessário a folmalizaÇào da contrataÇão.
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20,3.O quantitatj.vo do objeto a ser executado se!á exclusivamente o fixado no colrespondente
Pedido de Compra e observa!á, obrigatoriamente, o valor regisErado na !espectiva ata,
20.4.À supressáo do lote regj.strado podêrá se! total ou parciaL, a critério do gerenciador do
sistema, considerando-se o disposto no Àrt. 15, §4o, da 8.555/93.
20.5.0 contrato ou insErunento equivalente, decorlente do presente celtame, deverá ser assinado
no prazo de validade da respectiva ata de registro de pleÇos.
20.5.o contrato que eventualnente venha a ser assinado pelo Iicitante vencedor, poderá ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Cont.raLante ou por acoldo entre as
partes, nos casos previstos no Àrt. 65 e será rescindido, de pLeno direito, conforme o disposto
nos Alts, 7'7, 78 e 79, todos da Lêi 8.666,/93i e realizado na forma de fornecirnento parcelada.
20,7.O Contlatado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fize!êm nas compras, até o respectivo limite fixado no Àrt. 65, S1o, da Lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressáo poderá exceder o lj,mite estabelecido, salvo as supressões
rêsultantes dê acordo celêbrado êntre oa contratantes.

21. 0. DO REÀirrStÀltENEO
21 .1. Prêços registrados - revisâo:
21.1,1.No caso de reconhecimento do desequi.llbrio econômico-financeiro do preÇo inicialmente
reqistrado o qerenciador do sistena, se julgar convenienEe, poderá optar pelo cancelamento do
p!eço, Iiberando o fornecedor do compronisso assumido sem aplicaÇão de penalidades, ou determinar
a negociaÇão.
21.1.2.Quando o preço registlado torna!-se superior ao praticado no mercado po! motivo
supelveniente, o gerenciador do sj.stema convocará os fornecedoles para negociarem a redução dos
preÇos aos valores praticados pelo mercado, mantendo o mesno objeto cotado, qualidade e
especificações. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo melcado seráo liberados do complonisso assumido, sem aplicaÇão de penaLidade. À oldem de
classificação dos fornêcedores que aceitaren reduzir seus preços aos valorês de mercado observará
a classificaÇào original.
21.1.3.Na ocorrência do preço de mercado tolna-se superior aos preÇos reglstlados e o folnecedo!
não puder cunprir o complomisso, o órgão gelenciado! podêrá:
21.1.3.1.Libe!ar o fornecedo! do compromisso assumido, caso a comunicaÇão ocorla antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicaÇâo da penafi.dade se confirnada a veracidade dos motivos e
comprovantes aPresentadosi e
21 . I . 3 . 2 . Convoca r os demais folnecedores para asgegurar igual oport.unidade de negociaçeo.
21,.1.4.o lealinhamento deverá ser precedido de pesguisa de preÇos prévia no mercado, banco de
dados, lndices ou tabelas oficiais e/ou outlos Íneios disponíveis que assegurem o levanlamento
adequado das condiÇões de mercado, envolvendo todos os elementos materiais pala fins de gualdar
a justa remuneraÇáo do objêto contratado e no embasaÍnento da decisão de deferi! ou rejeitar o
pêdido.
21.1.S.Definido o valo! máximo a ser pago pelo ORC, o novo preço para o respectivo lote deverá
ser consignado através de apostilanento na Àta de Registro de PleÇos, ao qual estará o folnecedor
vinculado,
21.1.6.Não havendo êxito nas negociaÇões, o ORC dêverá plocede! à revogaÇào da Àta de Regislro
de Preços, adotando as medidas cabÍveis para oblenção da contlatação mais vantajosa.

21.2. PreÇos contratados - reajuste:
27.2.1.os preÇos coDtlatados são fixos e i.rreajustáveis no prazo dê um ano.
2l.2.2.Der,tro do plazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
pode.ão sofle! reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇáo da variaÇão verificada
no IPCÀ-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentaÇão da !esPectiva proposta,
exclusivamente pala as obrigaÇôes iniciadas e concluídas após a ocolrência da anualidade,
21.2.3.Nos reajustês subsequentes ao primeiro, o interregno nÍnimo de um ano será contado a
partir dos efeitos financeiros do ú1tino reajusce.
21,2.4.No caso de atlaso ou náo divulgaÇâo do lndj.ce de reajustarnento, o Contratante pagará ao
Contlatado a importância calculada pêIâ última variaÇão conhecida, liquidando a diferenÇa
correspondente tão fogo seja divulgado o índice definitivo. Fica o ConLratado obrigado a
apresental memória de cálcu10 referentê ao reajustamento de preÇos do valo! remanescente, semPre
çnlê êste ocorrer.
21.2.5.Nas aferições finais, o lndicê utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o

definitivo.
2L.2.6.Caso o índice êstabelecj.do pala Íeajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, seÍá adotado, em sub5tituição, o quê vier a ser determinado pêIa
IêgislaÇão então em vigor.
27,2.'7.Na ausência de p.revisão lega1 quanto ao lndice substituto, as partes eLegerão novo Índice
oficial, para reajustarnento do preÇo do vafor remanescente, por meio de telmo adi.tivo.
21-.2.8.O reajustê pode!á ser realizado por apostilamento.

22.O.D^ COTiPROVÀçÃO DE EXECUÇáO E RACEBTMENTO DO OBirErO
22.1.Executada a presente contrataÇão ê obselvadas as cgndições de adimplemento das
pactuadas, os procedimenEos e prazos para recêber o seu objeto pelo oRc obedecerão,
caso, às disposiçóes dos Àlts. 13 a 16, da Lei B'666,/93.
22,2.lerâo designados pê1o ORC representantes com atribuiÇõês de Gestor e Eiscal do
contrato, nos têrmos da norma vigente, especialmênte para acomPanhar e fiscaliza! a su
lêspêctivamentê, pelmitida a contlataÇão de terceiros Para assistência e subsÍdio de
pêrEinêntes a essas atribuiçóês.
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23.0.DÀIt oBRIGÀÇÔES DO CONm,ÀTÀNIE E DO CONrRÀTÀDO
23.1.Obrigaçõês do Contratante:
23.1.1'Efêtuar o pagahento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo comas cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeisi
23.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os neioa necessários pala a fiet execução do objeto daprêsente contrataçào, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;
23 . 1 .3. Notificar o Contrâtado sobre quaLquer i!regularidade encont;ada quanto à gualidade dos
Produtos ou selviços, exêrcendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o contracado
de suas responsabilidades pactuadas e preceitg§ ]-egais;
23.1.4.outras obrigaÇões estabelêcidas e rêracionadas na Minuta do cont!ato - Ànexo rv.
23.2. ObrigaÇões do Contratado:
23.2.1.RêsPonsabiLizar-se por todos os ônus e obrigaÇÕes concernentea à legislaÇão fiscal,civil, t!ibutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e complomissos assumidos, aqualque! tltu.Io, peranLe seus fornecêdores ou terceiros em razão da execuÇão do objeto
contratado;
23'2.2.Substitui!, arcando com as despesas decorlentes, os materiais ou serviços que apresentarem
defeitos, alteraÇôes, inperfeiÇões ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento,.
23.2.3.Não tlansferir a ouElen, no todo ou em parte, o objeto da contlataÇão, salvo mediante
prévia e expressa autorizaÇão do Cont.ratante;
23.2.4,Mar.Le.t durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigaÇões assumidas, todas as condiÇões de habilitaÇão e quatificaÇão exigidas no
respectivo P!ocêsso lici.tatório, confolme o caso, apresentando ao Contratante os docunentos
nêcêssári-os, semple que solici Lado;
23.2.5.Emitir Nota F!sca1 correspondente à sede ou filia1 da empresa que efet.ivamente par!icipou
do certame e consequentemenle apresentou a docunentaÇão exigida na fase de habililaÇào;
23.2.6.Executar todas as obrigaçôes assunidas semple com observáncia a metho! técnica vigente,
enguadrando-ae, !igorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificaÇões técnicas
correspondentes;
23.2.7.Outras obrigaÇões estabelecidas e relacionadas na Hinuta do Contrato - Ànexo Iv.

2,l.0.lro PÀGÀ!|EITO
24.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedi-mentos adotados pêIo ORC, da seguj.nte maneila: Para ocoller no prazo de trinta dias,
contados do perÍodo de adimplernento.
24.2.0 deseÍnbolso máxino do perÍodo, náo será superior ao valor do respectivo adimplenento, de
acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e semple em conformidadê com a
disponibilidade de rêcursos financeiros.
24,3.NenhuÍn valo! se!á pago ao Contratado enguanto pendente de Ij.quidaÇão gualguer obrigação
financeira gue the for imposta, eÍn virtude de penalidade ou inadj-mpLência. a qua.L poderá sêr
conpensada com o pagamento pendênte, sem que isso gere direj.to a acréscimo de gualguer natureza.
24.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos têrmos deste instrumenlo, e desde que o
Contlatado não tenha concorrido dê alguma forma parâ o atraso, será adnitida a compênsaÇão
financeira, devida desde a data limiee fj.xada para o pagamento até a data correspondenCe ao
êfetivo pagamento da parcela. Os encalgos molatórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilizaÇão da seguinte fórmu1a: EM = N ! VP r I, onde: EM - encalgos
moratólios; N = númelo de dias enele a data plevista para o pagamento e a do efêtivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I - lndice de compensação financej-ra, assiÍr apuladoi f -
(TX + 100) = 355, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE aÇumulado nos últimos doze meses ou, na
sua falta, urn novo lndi.ce adotado pelo Governo FederaL que o substitua. Na hipótese do referido
índice estabelecido para a compensaÇão financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa rnais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determj.nado pela
legislação entáo em vigor.

25. 0.DAS SÀ}IÇõES ÀDrarNrsrnÀrrvrs
25.1.ouem, convocado dêntro do plazo de valj.dade da respectiva ata de registro de preÇos, não
cêlebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida pala o celtame,
ensejar o letardamento da execuÇào de seu objeto, não mantj.ve! a proposta, falhar ou fraudar na
êxêcuÇão do contlato, comportar-se dê modo inidôneo, declêrar informaçôes falsas ou comete!
fraude fiscal, qarantido o direlto à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
União, Estados, Distrito Fêdêral ou MunicÍpios e, será descredenciado do Sistena de Cadast nto
Unificado de Fornecedores SICÀE do Govêrno Federal e de sistemas seftelhantes nanti o!
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, seÍfl Preju
multas plevistas nêste Edital e das denais cominaÇões legais.
25.2.Às refelidas sanÇôês dê6c!j.tas tamlcérn se aplicam aos intêgrântês do cadastro de
que, convocados, não honrarem o
rêcusada pela ÀdninistraÇâo,

compromisso assumido sem justificativa ou com justifi

25.3.À recusa injusla em deixar de cumprir as obrigações assurnldaa e Preceitos legais, guje
o contlatado, galantida a prévia defesa, às seguintes penafidades previstas nos Arts. 86 e 8'l ,
da Lei 8.666193: a - advertência, b - multa de mola de 0/5t (zero vírgu1a cinco po, cento)
aplicada sobre o valor do conEraEo por dia de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇão do
objeto ora contratado; c - multa de 10t (dez por cento) sobre o valor contlatado pela inexecuÇeo
total ou parcial do contraCo; d - simultaneamente, qualquêr das Pênalidades cablveis
fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02,
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25.4.se o valo! da multa ou indenizaÇão devida não for recolhido no plazo de 15 (quinzê) dias
após a comunicaÇào ao Contratado, se!á automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contlatado vier a fazer jus, acrescido de juros noratôrios de 1t (um por
cento) ao nês, ou, guando for o caso, cobrado judicialmente.
25.5.Àpós a apli.caçâo dê quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á conunicaÇáo êscÍita
ao Contratado, e publicado na ihprensa oficial, excluldas as penalidades de advertência e multa
de mora quando for o caso, constando o fundamento legat da punÍÇão, informando ainda que o fato
será registrado e pub.Iicado no cadastlo Correspondente,

26.0.DÀs DISPOÍtrÇôrS GERÀrS
26.1.Da sessào pública do Pregâo divulgar-se-á Àta no sistema eletrônico.
26.2,Neo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniênte que impeça a rêalizaÇão do
certame na data marcada, a sessão sê!á automaticamente transfêridá para o pEimeilo dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que nào haja comunj-caÇão em
contrário, pelo Pregoeilo.
26.3.Todas as referências de tenpo no Edital, nos seus Anexos, no aviso ê durante a sessão
pública observarão o horário de Brasllia - DF,
26.4.No julgamento das propostas e da habilitaÇão, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substâncj.a das plopostas, dos documêntos e sua validâde jurldica, mediante despacho
fundanentado, registrado en Ata e aceaslvel a todos, at!ibuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilj.taÇáo e classificaÇão.
26.5.4 homologação do resultado des!a licitaÇeo não inplica!á direito à cont!atação.
26.6.As normas disciplinadoras da licitaÇão serão sêmpre interpretadas em favor da aÍnpIiaÇão da
disputa entre os interessados, desde que não êomproneEam o interesse do ORC. o plincípio da
isonomia. a finalidade e a segulanÇa da contratação.
26,7.Os lici-tantes assumêm todos os custos dê prêparaÇão e aprêsêntaÇão de suas propogtas e o
ORC não será, em nenhum caao, responsáve} por esaes custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
25.8.Para todos oa efeitos, rta contagem dos prazos êstabelecidos nêstê Edital e seus Ànexos,
excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os plazos
en dias de expediente no oRc.
26.9.O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamênto do
licitante, desde que seja possíve1 o aploveitamênto do ato, obselvados os princlpios da isonomia
e do intêrêsse públ i co.
26,10.En caso de divêrgência entle disposiÇõês do Edital e de seus Ànexos ou demais pêçâs gue
coÍnpõem o processo, prevalecerá as do Edital.
26.11.Dêcairá do direito de impugnar perantê o ORC nos têrrnos do presente instrumento, aguelê
que, tendo-o aceitado serÍl objeÇão, venha a aprêsentar, depois do julgamento, falhas ou
irregularidades que o viciaram hipótese em que tal comunicado não terá efeito de recurso.
26.72.As dúvj.das surgidas após a aplesentaÇáo das propostas e os casos omissos neste instrumento,
ficareo única e exclusivamente sujeitos a interprêtação do Pregoeiro, sendo facultada ao tnesmo

ou a autoridade superior do oRc, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, na
forma do À!t. 43, §3", da Lei 8,666/93, destinada a êsclalecer ou a complementar a instruÇão do

Processo.
26.13.O EditaI e aeus Ànexos também estão disponibilizados na lntêgra no endereÇo elêtrônico:
htEps://wI,,w.poltaLdecompraspublicas.com.br; e poderão ser I j.dos, e quando for o caso obtidos,
mediante plocesso regufar e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no endereÇo: Àv.
Presidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, nos horários normais de expediente: das
08:OO as 12:OO horas; mesmo êndereÇo e horário nos quais os autos do plocesso âdministlativo
permanecerão com visla franqueada aos interessados.
26.14.pata, dirimir eventuais controvélsias decorrentes desEe cêrtamê, excluldo qualquer outro,
o foro competente é o da comarca de rtabaiana, Estado da Paraiba.

Junho de 2021.Mogeiro - PB, 1
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ESIÀDO DÀ PÀ8ÀÍBÀ
PRETTITOE,T TdI'XICIPÂ! DE IIOGEÍRO
co[rgglo PEBIGTTENB DE LrCrIÀçÂO

PRIGÃO EIETÚNICO N" 00006/2021

REEERINCIA - ES PECIEICÀçÔES

DI
lantaÇào, ensalilnento e formaÇâo pàra os Técnicos com â Criâção dâ
as pâra toclos colâ.boradores, docentes e discentês, trâtamento d
niÍnos, ensalarnento nas salas de Àu1a virtuais e formação par

1.0.DO OB.rEfO
1.1.Constitui objeto desta IiciIaçãq: CONTRÀTÀÇÃo DE EMPR.ESÀ PÀRÀ ÀoUIslÇÁo DE cHoBMEBooK, PÀRÀ
CR]ÀÇÁO DE SÀIÀ DE ÀULÀ 4.0 COM SUPORTE AO IGooGLE woR(sPÀcE EoR EDUCÀTIoN, PÀRÀ ÀUxlL]ÀR À
SECRETÀRIÀ DE EDUCÀÇÃO DESTE MUNICIPTO.

2.0.DÀ JuSIlttcttwÀ
2.1.À contlataÇão acima descrita, que será plocessada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaçôes técnicas e informaçôes Çomplementares que o âcompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pelê necessidade da devida efetivação dê compra para sup!ir demanda especÍflca -
CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PARÀ ÀOUISIÇÃO DE CHORMEBOOK, PÀRÀ CRIAÇÀO DE SÀLÀ DE AU!À 4.0 COM SUPORTE
ÀO IGOOGLE Ú{ORKSPÀCE FOR EDUCÀTION I PÀRÀ ÀUXILIÀR A SECRETARIÀ DE EDUCAÇÃO DESTE MT,NICIPIo -
considerada oportuna e imPrescindlvel, bem como relevante nedida de j.nteresse público; e ainda,
pela necessidade de desenvo.l-vimento de aÇões continuadas para a promoção de ati.vidades
pertinentes, visando à maximizaÇào dos recursos em relaÇão aos objetivas programados, obsêrvadãs
as diretli.zes e metas definidas nas ferramêntas de planejamento aprovadas. Destacamos que os
serviços e peças para a instalaÇeo fíEica de kit multimidia (PROJETOR I.ÍULTIMÍDIÀ, WEBCAN, CÀIXÀS
DE SOM ÀCÚSTICA ÀMPLIFICÀDA) são partes integrantes do objeEo que têm como êxclusividade dar
atêndimênto a instalaÇáo, onde A CONTRÀTÀDÀ vencedgla do lote 3 dêvêrá instalar cada PROJETOR
MULTÍMtDIÀ, tiEBcAN, cArxÀs DE soM ÀcÚsTrcÀ ÀMPLrFrcÀDÀ atendendo os sêlviços de mão de obra e
peÇas nêcês sária:

2.2.4s características e especificaçÕes do objeta ora licitado são:
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3 InsCaI ão com fornecinento de materiais. IJNO

.o.DÂg oBBrGÀçÔEs DO COtltX,ÀrÀNTri

.I.Efetuar o pagamento relatj.vo ao objete contratado efêtivamente realizado, de acordo com as
fáusulas do respectivo contlato ou outros instrumentos hábeis.

2. Proporcionar ao contratado todos 06 meios necessários para a fj.eI execuÇão do objeto da
rêsente contrataÇão, nog termos do correspondente instrumento dê ajuste.
.3.Notificar o Contratado sobre quafquer irregularidade encon!rada quanto à qualidade

produLos ou serviços, êxelcendo a mais ampla e Çompleta fiscalizaÇão, o que nào exime o contla
de suas responsabitidades pactuadas e preceitos legaj-s.
3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Çontrato - Ànexo Iv.
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4.l.ResPonsabilizar-se por Lodos os ônus e ob!igaÇões concernentes à legislâçáo fiscal, civiI,
tlibutária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualguer
titulo, perante aeus fornecedores ou tetceiros em razão da execuçào do objeto contratado.
4.2.Substituir, alcando com as despesas decolrentes, os materiais ou serviÇos que âpresentaretn
defeitos, aILeraçóes, imperfeições ou quaisquer irregulalidadês discrepantes às exigências do
instlumento de aiuste pactuado, ainda que consLatados somente após o rêcebimento ou pagamento.
4.3.Não transferir a outlem, no todo ou em parte, o objeto da contlataÇão, salvo mediante prévia
e expressa autorizaÇào do Coôtratante.
4.4.ManteÍ, durante a vigê!cia do contrato ou outros instrument.os hábej.s, êm compatibiLidade
com as obEigações assuríidas, todas as condições de habilitação e qualificaÇào exigidas no
respectivo processo licitatórj.o, confolme o caso, aplesentando ao Contratantê os docunentos
necessários, sempre gue solicitado.
4.5,Emitj.r Nota Fi-scal colrêspondente à sede ou filial da empresa que efêtivamente participou
do cerlane e consequentemente aplesentou a documentaÇào exigida na fase de habiLitaçáo,
4.6.Executar todas as obrigações assumidês sempre com observância a mêIhor técnica vigêntê,
enquadrando-se, ligorosamente, dentro dos preÇeitog legais, nOrinas e especificaÇões técnicas
co!rê SPondent es .

4.7.Outras obrÍgaÇóes estabefecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo Iv.

s.O.DO PRÀZO E DÀ VTGÉüC!À
5.1.O prazo máximo de entrega do objêto da contlataÇâo,
hipóteses plevj.stas no Àrt. 57, §1", da Lei 8,666/93,
da emissào do Pedido de Compra:

Ent!ega: 60 (sessenta) dias.
5.2,À vigência do respectivo contlato será determinada:
2021, considerado da data de sua assinaturá,

que admite prorrogaçáo nas condiÇões e
está abaixo índicado ê será considerado

6.0
6.1
6.1

até o fioal do êxercício financeiÍo de

.DO RIÀ'U9IÂXE!rIO

. PleÇos reqistradog - revisão:

.1.No caso de reconhecimento do desequilibrio econômico-financej-!o do preço inicialmente
registrado o gerenciador do sistema, se julga! conveoiente, poderá optar pelo cancelamento do
preÇo, Liberando o fornecedor do compromisso assunido sem apLicação de penalidades, ou determinar
a negociaÇào.
6.1,2.ouando o preÇo rêgistlado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo
superveniente, o gerenciadoa do sistema convocará os fornecedores pala negocialem a reduçào dos
preÇos aos valores praticados peLo melcado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidadê ê
êspecificaçôês. Os fornecedores que nào aceitarem reduzir seus pieços aos vêlores praticados
pelo mercado serão libelados do compromisso assulnido, aem aplicaÇão de penalÍdade. A orden de
classificação dos fornecedores que aceitarem reduzi! aeus preços aos valoreE de mercado observará
a classificação originaf -

6.1.3.Na ocorrência dg preÇo de mercado tornê-se superior aos preÇqs registrados e o fornecedor
não pude! cumpri! o compromisso, o ólgão gerenciador pode!á:
6,1.3.1.Libêrar o fornêcêdor do compromisso assumido, case a comunicaÇão ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sen aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comProvantes apresentâdosi e
6 . 1 , 3 . 2 , Convocar os demôis folnecedorês para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.1.4.0 realinhamento devê!á ser precedido de pesquisa de preÇos prévia no melcado, banco de
dados, indices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponiveis que assegurem o levantamento
adequado das condições de mercado, envolvendo todos os e1êmentos materiâis pâra fins de guardar
a justa remuneração do objeto contlatado e no embasamento da decisão de defelir ou rejeita! o
pedido.
6.1.5.Definido o valor náximo a ser pago pelo ORc, o novo preço para o rêspêctivo lote deverá
se! consignado através de apostilamênto nê Àta de Regist-ro de Preços, ao qual estará o fornecêdor
vinculado.
6.1.6.Não havendo êxito nas negociações, o ORC deverá procedêÍ à levogaÇão da Ata de Registlo
de Preços, adotando as medidês cabÍveis para obtenÇào da contratação mais vantajosa.

no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de aPrêsêntação da respectiva proposta,
exclusivamente para as obrigâçõês iniciadas e concluídas após a ocorrência dâ ânualidade.
6.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primej-ro, o interregoo mínimo de um ano setá contado a
partj.r dos efeitos finãnceiros do últiÍno leajuste.
6.2,4.No caso de atraso ou nào divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao
Contratado a importância calculada pela úftima variaçào conhecida, Liguidando a dif ça

6,2. PreÇos contratados - reajustê:
6,2.1,os preços contratados sãe fixos ê irreajustáveis no prÀzo dê um ano.
6.2.2.DenLro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇão do Contratado, os preÇos
poderão sofrer leajuste após o intêrregno de um ano, na mesma proporÇão da variaÇão verificada

correspondente tão logo seja divulgado o Índice definitivo. Eica o Contlatado obrig a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor renanescenLe, s
que este ocorrer,
6,2 .5 . Nas aferiÇóes finais,
definiti.vo.

a indj.ce utilizado para reajuste se!á, obr igatorj. amen tê,

6,2.5,Caso o indice estabêlecido para reâjustamento venha a ser extinto ou de qualquer for
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determinado Pe
Iegj.slação entáo em vigo!.

a



6.2,7.Na ausência de prevÍsào IegaI guanto ao índice substituto, as partes elegeráo novo indice
oficial, pala reajustamento do preÇo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.2.8.O reajuste poderá ser realizado por âpostilamento.

7.0.DO PÀGttaEDrSo
7.1.O paganento será lealizado mediante processo requla! ê em observância às noÍÍnas e
procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocolrer no prazo de trinta dias,
contados do perlodo de adimplemento.
7.2,O dese[üolso máximo do perÍodo, náo será superior ao valor do respectivo àdimplemênto, dê
acordo com o cronograna aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros -
7.3.Nenhum valor se!á pago ao Contratâdo enquanto pendentê de liquidaÇão qualque! ob!igaçào
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadinplência, a qual poderá ser
compensada com o pagarmento Pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer naturezâ.

8.0.DÀ coHPRo!ãçrO Dt ExrCoÇlO E REcEBrxErTo Do oBarEÍ<,
8.1.Executada a presente contraLaçào e observadas as condições de adimptenento das obligações
Pactuadas, os procedj.menlos e prazos para recebea o sêu objeto pelo ORC obedecerão, conforme o
caso, às dj.sposj.Ções dos Àrts, '13 a'76, da Lei 8.666l93-

9.0.DOE PROCEDIXETEOS DE fISCll,IZÀçÃO E GEAETCTU(E tO
9.1,Serào dêsignados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor ê Ej.scaf do
contlato, nos termos da normâ vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão,
!e spe c tivamente, permitida a contrataÇão de terceilos pala assistência e subsidio dê pêrtinentes
a essas atlibuiçôes.
9.2.À administração e os demais atos de contloIe da corlespondente Àta de Registro de Preços,
decorrente do competente processo licitatório, se!ão realizados através do Departamento de
Compras, atuando como Gerenciador do sistema de Registro de Preços.
9.3.caberá ao gerenciador a realização periódiÇa de pesquisa de mercado para comprovaÇão de
vatajosidade, acompanhando os preÇos praticados para os !espectivos lotes registrados, nas
mesnas condj.Çôes ofertadas, para fins de contlole ê, conformê o caso, fixaçáo do valo! náximo a
ser pago Para a corresPondente contlataÇão.

10.0.DÀs EÀNÇÔES ÀDürNtgrRÀÍ raa
10.1.0uem, convocado dêntro do prazo de validadê da !êspectiva ata dê registro de preços, não
celeblar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentaÇào falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execüção de seu objeto, não nantiver a proposta, falha! ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar informaÇôes falsas ou cometêr
fraude fiscaL, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido dê licj.tar e contratar com a
União, Estados, DisLrito federal ou Municipios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento
Unificado de Eornecedoles SICÀE do Governo Eederal e de sistemas semefhantes mantidos por
Estados, Distrito Eederal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste EditâI e das demais caminaÇões legais.
10-2.Às rêferidas sanÇões descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reselva
que, convocados, nãg honraren o compromisso assumido sêm justificativa ou com justificativa
recusada pela ÀdninistEaçâo.
10.3,À recusa injusta em deixar de cumplir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará
o Cont.ratado, garantidâ a prévia dêfesa, às seguintes penalidâdes Previslas nos Àr!s. g6 e 8?,
da Lei 8,666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5t (zero vÍlgula cinco por cento)
apticada sobre o valor do cgntrato por dia de âtraso na entlega, no inicio ou na execuçào do
objeto o!â contratado; c - multa dê 10E (dez po! cent9) sobre o valor contratado Pela inexecuçào
total ou parcial do contrato; d - Eimultaneamente, quafquer das penalidades cabÍveis
fundamentadas na LeÍ 8.666/93 e na Lei 10,520/02.
10.4.Se o vafor da multa ou j.ndenizaÇão devida não fo! recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após â comunicaÇào ao Contratado, selá automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a gue o Contralado vier a fazer jus, aclescido de juros mola!órios de It (um Por
cento) ao mês, ou, quando for o caso, coblado judicialmente.
10.5.Àpós a aplicaÇão de quaisquer das penalidades prêvistas, realiza!-se-á comunicaÇâo escrita
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluidas as pêna]idades de adve!tência e ÍnuIEa
de mora quando for o câso, constando o fundamento lêgat da puniçáo, infolmando ainda que o fato
será registrado e publicado no cadastlo corresPondente.

11. 0.DÀ CCüPENSÀçIO rtNAlrCSrRÀ
11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nqs telmos deste instrumento,
contratado não tenha concolrido de alguma forma Para o atraao, será admitida

e desde o
a compens o

financeira, dêvida desde a dêta timite fixada para o pâgamento até a data coÍlesPondent
efêtivo pagamento da pârceIa. Os encargos molatórios devidos êm tazão do atraso no Pagam
se!ão caLcuLados com utillzaçào da seguinte fórmula: EM = N x vP x I, onde: EM = encar
molatórios; N - número de dias entre a data plevista para o pagamênto e a do efetivo pagamen
vP - valor da parceLa a ser paga; e 1= índice de compensaÇão financeila, assim aPurado: r
(TX + 1OO) + 365, aendo TX - pelcentuaf d0 IPCÀ-IBGE acumulêdo nos últinos doze meses ou, nâ
sua fa1ta, um novo lndice adotado peto Governo Pederal que o substitua. Na hiPótese do refelido
índice êstabeLecido pâla a compensação financeira venha a ser êxtinto ou de gualquer fornâ não
possa mais se! uEilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado Pela
Legislação então em vigor.

a
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12. O.DO I'ODELO DE PROPO§IÀ
12.1.É parte integlanLe deste Termo dê
o licitante utiliza-lo como !êfêrência

modêIo de proposta correspondênte, podendo

13 . 0. rNEt Bt{rÇÕE§ coaaPt.EüElTàIrEs
1. OBJETO
' ContrataÇão de Empresa Especializada no mercado para ptestar serviço de imptantaÇâo, migraÇào,

acomPanhamento técnico e folmaÇão conti.nuada em uso Pedagógico das Têcnologias Educacionais,
Para sistema de ensino colaborativo 4.0 e supolte durante a vigência do contrato, Essas salas
devem pelmitir que os professoaês e por sua vez os alunos colabolem em plataformas on-Iine,
contemPlando dispositivos gue permitam a inctugào dos alunos na vanguarda da tecnologia de forma
totâImente acessiveL e simplificada, prestaçào de serviÇos de solução, englobando forneciÍnênto
de equ-iPanentos, instal-ação de todo ecossistemâ que compõe a SaLa de ensino colabolativo 4.0 e
seus lesPectivos treinamentos.
2. JUSTIEICÀTÍVÀ:
'À Secletaria de Educação de Mogeiro - PB estabeleceu como planêjamento institucionâI e
disruptivo, uma politica de apoio tecnológico às atividades pedagógicas. Pa!te dessa polltica
passa por:
' Oferecer dispositivos do tipo Ch-roÍnebook para os alunos ê profêssores com sistema de gestào,

acompanhamento e compart i lhamento na Sala 4.0i
, Ofêrecer dispositivoa de carrêgamento, kit multinldia, treinamento básico,
' Toda soluçâo deve trabalha! con autênticação única e intêgrada da plataforma de nuvem e seus
di spos itivos,
' À plataforma dêve!á prover colaboraÇão completa ê totalmênte compât1vê1 êntre os dispositivos
ê a nuvem,
, Todos os equipamentos deverão ser novos e compâtíveis com a rede do município.
' Destacamos que os serviÇos e pêÇâs pâra a instalação fÍsica do kiL mul-tinídia (PROJETOR

MULTIMÍDIÀ, wEBcÀN, CÀIXÀS DE SOM ÀCÚSTICÀ ÀMPLIEICÀDÀ) sào partes integrantes do objeto gue
tem como exclusividade daE atendimento a instalação, onde À CONTRÀTÀDÀ vencedola do lote 3

deve!á instalar cada PRoJETOR MULTIMÍDIÀ, WEBCÀN, CÀIXÀS DE SOM ÀCÚSTICÀ À}tPLrErCÀDÀ atendendo
os serviÇos de mào de obra e peÇas necessária:
3. DEFINIÇÕES TÉCNICÀS OÀ SOIUÇÃO E SEGURÀNÇÀ:
' ColaboraÇão on-fine
' SoluÇão de colaboraÇão on-line vo.Itada a educaÇão com util-izaÇão ilimitada de recursos (espaÇo
e número de contas) para Secretalia uunicipal de Eduêaçáo de Mogeiro - PB, contêmpfândo criaÇào
de contas de e-maiI para alunos, professores, gestores e colaboradores, com tratativas das
contas homônimas criadas para a Secretaria de EducaÇão dê Mogêiro - PB, com plovisj.onamento de
contas e grupos, configuração de compart i I hamento de recursos, criação das salas de aulas
virtuais, alocaÇão de alunos e professores na PlograÍnaÇão das classes e integração com a

platafolma de e-mail con pacote de ferlanentas de gestào de dispositivos, aplicativos e leculsos,
pâra faciLÍneote usar o poder da tecnologia na sua sala de aula conformê aPlesentado a seguir:
4. CONE)(ÃO:
' E-mail para toda a inscituiÇão (Educação) ilimitado
' Àgendas compaltilhadas integrada
, Eerramenta de colaborêÇão na sala de aula integúada
' Videoconferência e chanada de voz integrada
5. CRIÀÇÃO:
' Documentos integlada
' Planil.has j.ntegradag
' ÀpresentaÇôes integladas
' Eormulários inLegradas
' sites integradgs
6. ÀCESSO:
' ÀrmazenaÍento ilimitado em nuvem.
' Ferramêntas de gestào e contlole
' supolte, por telefone, e-maif e on-line
, Recurso ê-discovery Para e-mails, bate-PaPos e arquivos
' RetenÇão e arquivamento Pala o e-mai.I e conferências
' ReIatórios de auditoria Pala lastrear as aLj.vidades dos usuários
, Dashboard de controle de seguranÇa e adÃinistraÇão
' Gelenciamento de dispositivos (Ànd!oid, ios)
' Prevenção contla perda de dados para o e-mail e arnazenafiento
, S/MIME hospedado para o e-nail
, controle de acesso dê nÍvef corPorativo com apLicaçáo de chave de segurança
?. ESPECIFICÀÇÔES TÉCNICÀS MÍNIMÀS DOS SERVIÇOS E EOUIPÀI'íENTOS

DISPOSITIVO EDUCÀCIONÀL PORTÀTÍL TIPO CHROMEBOOK PÀ.RÀ OS ÀLUNOS: 50O UNidAdES
8. DESCRIÇÃO GERÀI:
' Equipamento portátil, com base e monito!;

À bÂse deverá ser acoplada ao monitor,
À base e o moniEor não poderào sêr destacáveis. Nào serão aceitas conexões por tecnologia sem

fio, conectores ou via UsBi
' À base deveiá permltir o Çarregamento
9. PLÀCÀ-MÀE E MICROPROCESSÀDOR:
' Erequência de oPeraÇão interna mínima
' Caso possua, deverá possuir no ninimo
' Processado! com, no mÍn1mo, 2 núcleos

Rêferência o
- Anexo 01.

do equipamento.

de 1, 10 GHz;
2MB cachei
físicos;



10. VÍDEo:
' Deverá Possuir no mínimo ptaca de video integrada com memória podendo se! compaltifhada com a

memólj.a plincipal ou dedicada caso a p1âca de video off board;
1]. . MEMÓRIÀ:
' Deverá ser insta.Lado no mlnimo de 4 GB de memória RÀM, DDR4r ou superio!, velocidade(frequência) 1600 MHz ou superior;
12. PORTÀS E INTEREACES:
' Deverá possuit uma Saída ou cabg para conexão de vídeo no padrão HDMI,
' No mini,Íro, 02 (duas) portas USB 3.0,
' Dêverá possuir o Leitor de Cart.ões;
13. DISCO RÍGIDO:
' Devêrá possuj.r 01 (uma) unidade de Disco rígido de estado sólido com 32 GB SSD ou et'Ítíc ou
superj.or
14. TELÀ:
'Deverá possuir a Tela tecnologia HD LED, colorida, tarnanho mínimo de 11,6 polegadas, resolução
de 1366 x 768 ou superior;
'À dobladiça deve permitir a abertura de no mínimo 170o,.
' Deverá possui! o vldeo Ínteglado;
' Deve!á posguir o contraste mlnimo de 300:1;
' webcam integrada ao gabineCe,
15. COMUNÍCÀÇÔES:
' Deverá possuir ÀdaPtador llireless j.ntegrâdo ou comunicaÇão wile]ess integlada, zxz 802.ll ac;
' Dêvêrá possuir conexão Bluetooth 4.0i
16. MULTIMÍDIÀ:
' Deverá possuir saÍda para fone de ouvido ê êntrada para microfone (podendo ser cornbo);
' Wêbcam integlada com resoluÇão mÍnima HD de 720p;
1?. DISPOSITIVO PÀDRÃO:
' Deverá possui! o teclado português (Brasll) com a tecla LCD;
' Resi.stente a derramamento de liquido e possuir drenos pala o Iíquido derrâmado;
' Dispositivo dê apontamento sensível ao toque (touchpad) com suporte a funçào muLti-toquesi
18. GÀBINETE:
' Com proteÇão contra impactos;
' Rêsistente a quedasi

' Deverá possuir o peso de no máximo 1,4 Kg;
20. ENERGIÀ:
, Deverá possüir a fontê bivolt (100V - 240V, 1À);
' Possuir bateria recarregáveL com autonomia minima de I horas êm condiÇôes normais de uso, com

mecânismo de seguranÇa, mêsmo após â calga total da bateria náo corra o risco de sobrecarga e
sobreaque cinento;
21. SISTE!.{A OPEFÀCIONAL:
' Chrome OS,
'O equj-pamento deve ser capaz de receber as atualj.zaÇóes do Chromê Os pelo prêzo minimô de 3
anos;
22. GERENCIÀMENTO:
. Licença dê ferramenta em nuvem câpaz de realizar atualizações automáticas de softwares e
drivers direlamente da internet, sem a necessidade do conhecimento especifico do usuárioi
' softwale ou sistema que permita a migraÇào da imagem do equipamento â partir de uma rede
corporaCiva ou com conexào à internet;
' Eerlanenca capaz de restaurar as configurações originais de fábricô do equipamento (sistema
operacional e ÀpIicalivos),
. O console de gerenciamento dêverá sêr Í{EB, para que assitn seja possível realizar o gerenciamento
de gual.gue! ponto. Ter no mlnimo as seguiÂtes funcionalidades :
. Deverá ser capaz de lealizar monitoraÇão dos equipamentos, coletando no minÍmo as seguintes
informaÇões: identifÍcação do equipamento, contlolê de utilização (ve!ificar úItina data de
co!)exão) e utilizaÇào dos aplicativosi
. Deverá ser câpaz de cliar Iista de usuálios com permissão dê utj.Iizaçáo no equipamento, alén
dê criar Listas de restriÇão a acesso a páginas na j.nternêt e velsôes do sistema opelacional-;
' Deverá ser capaz de ativar e desativar de forma remota a câmêra, miclofone, BlueLooth, unid

USB e caixa de som interna do equipamento sem intêlfe!ência do usuário;
. Deverá possuir funcionalj.dade de apagar todas as informaÇões locais do usuário, configuraç
e estado após cada saída,'
' Dêverá ser capaz de emitir relatório de notificação de dispositi.vos inativos;
' Deverá possuir funcionalidadê de restrlngir o uso do equipâmênto a apenas um aplicalivo (m

quiosque) e infornar po! e-maif e sMs os alertas de alteração de status do disPositivo,
permitindo a uLilizaÇão deste para qualquer outra atividade.

nã

. Deverá possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas o dominio educacj"onal
implantado e todos equipamentos devem ser entregues já provisionados para o domínio educacionaL
' Deverá possuir mecanismo dê segurança capaz de bloguear todas as funÇões do equipamento
remotamenLe e emitir uma menaagem com instruÇões de devolução do dispositivo desativado, caso
contrário este equj.pamento ficará com uso lestrito indefinidamênte'
23. GÀRÀNTIÀ:
' O equipamento proposto deverá possuir galantia de 36 meses para rePosição de peÇas, máo de
obrâ e atêndimento no focal, por meio das assistênciês credenciadas e autorizadas pelo fabricante
da marca ofertada. E 18 mesês para bateria;



' Deve!á ser disponibilizado um número telefônico pâra suporte técnico sem cusLos para a
contratante (sendo utilizado 0800 ou gualquêr númelo similar) ou portal na internet para abettura
e acompanhamento de chamadoi
' O prazo náximo para resoluÇão deve!á ser de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de abertula
do chamado.
24. CERTTETCÀÇÕES:
' Certificações glle o modeLo ofertado deverá possui!: ÀNATEL;
' Deve!á ser apresentâdo junto a proposta, Çertiflcado ou test rêport comprovando que o pÍoduto
ofertado possui resistência a quedas de 70cm e possua ce!tificaÇào Íp41;
' Todos os opcionais deverão ser homo.Iogadas pefo fabricante do equipamento;
' A administração solicita!á amostra do equipa(ênto semente ao vencedo! do cêrtame para testes
e homologação.
25. PROV] SIONÀ!,ÍENTO E PÀTRIMÔNIO:
' Os equipamentos devem ser entregues plovisionados para o dominio educacj.onal do Estado, por
exernplo: @êdu. XXXXXX.XX. b!;
' A cârgo do departamento de patrimônj.o, o processo de pat!inônio pode ocorre! nas dependências
do Contrâtado.
26. DÍSPOSITIVO EDUCÀCIONÀÍ, PORTÀTÍL TIPO CHROMEBOOK PÀRÀ OS PROFESSORES: 132 UNidâdES
2?. DESCRIÇÃO GERÀL:
' Equipanento poltátil, com base e moni.tor;
' À base deverá se! acoplada ao monitor,
' À base e o monitor não poderão ser dêstâcávêis.
' Não sê!ão âceitas conexôes por tecnologia sen fio, conêctores ou via USB;
' À base dêverá permitir o carregamento do equiparnênto
28. PLÀCA-MÃX E MICROPROCESSÀDOR:
' Frequência de opelaÇão interna mlnima dê 1,10 GHz,'
' Caso possua, deverá possuir no míni.mo 2MB cache;
' Processado! con, no mínimo, 2 núcleos físicosi
29. VÍDEO:
' Deverá possulr no minimo placa de vldeo j.ntegrada com mêmóliâ podendo 9er compartilhada com a

mêmória principal ou dedicada caso a placa de vídeo off board,
30. MEMÓRIÀ:
' Deverá se! instalado no minimo de 4 GB de mêmória RÀM, DDR4L ou superior, velocidade
(frequência) 1600 MHz ou superior;
PorLas ê fntelfaces:
' Deverá possuir uma Saída ou cabo para conexão de vídeo no padrâo HDMI,
' No minimo, 02 (duas) portas USB 3.0;
' Deverá possui! o Leitor de Cartões;
31. DISCO RÍGIDO:
' Deve!á possuir 01 (uma) unidade de Disco rígido de estado sófj.do com 32 Gb ssD ou eMMc ou
suPe!io!
32. TELÀ:
' Deverá sêr 2 ên 1 com Íotação da tela em 360o e possui! a TeIa Sensívef ao Toque com tecnologia

HD LED, colorida, tamanho mlnino de 11,6 polegadas, rêsoIuÇão de 1366 x 768 ou superior;
' Deverá possuiÍ o vídeo Integrado;
' Deverá posslrir o cootlaste mínimo de 300:li
. webcam integlada ao gabinetei
33. CoMUNTCÀÇÔES:
' Deve!á possuir Àdaptador lÍiÍeIess j.nteglado ou conunicaÇão wi!e1ess j.ntegrada, 2x2 802.77 aci
' Devêrá possuiÍ conêxão Bluetooth 4,0;
34. MULTIMÍ DIÀ:
' Deve!á possuir saída para fone de ouvido e entlada pala microfone (podendo ser
' webcam integradâ com resoLuÇão minima HD de'l20pi
35. DISPOSITIVO PÀDRÃO:
' Deverá possuir o teclado portugr.lês (Brasil) com a tecla DÇfl;
'Resistente a dêllamall|ento de ]íquidô ê possuir drenos para o ]iquido derramadoi
' Dispositivo de apontamento senslvel ao toque (touchpad) com auPotte a função mu

36. GÀBINETE:
' Com proteÇáo contra impactgs;
' ResistenEe a quedas:
37. PESO:
' Deverá possuir o peso de no máximo 1,4 Kg;
38. ENERGIA:
' Deverá possuir a fonte bivolt (100v - 240v, 1À);

conbo) ;

Iti-toq uês i

' Possuir bateria lecallegável com autonomia minima de 8 holas en condiÇôês normais de üso, cotn
mecanismo de segulanÇa, mesmo após a cargê total da bate.ria nào corra o risco de soblecaÍga e
sob!eaquecimento i
39. SISTEMÀ OPERÀCIONÀI:
' chrgne OS,
,O equipamento deve ser capaz de receber as atualizaçôes do chÍome os pelo prazo minimo de 3

anos;
40. GERENCIÀ}íENTO:
. LicênÇa de ferramenta em nuvem capaz de realizar atualizaÇões automáticas dê softvüares e

drivers diretarhente da internet, sem a necessidade do conhecimenCo específico do usuário;
. SofEware ou sistema que permita a niglação da imagem do equipamento a partir de uma rede
corporativa ou coír conexão à intelnet,



' Eêrlamenta capaz de restaula! as configu!ações originais dê fábrica do eguipamento (Sistema
Operacional e Àpficativos);
' O console de gerencj.amento deverá ser WEB, para que assim seja possivêL realizar o gerenciamento
dê qualquer ponto. Te! no mínimo âs seguintês funcionaf i dades :

' Deverá se! capaz de realizar monitoração dos equipamentos, coletando no minimo as seguintes
iofolmaÇôes: identificaÇào do equipamento, controlê de utilizaçáo (verificar última data dê
conexão) e utj.lizaçáo dos aplicativos;
' Deve!á se! capaz de criar lista de uauálios com permissão de utiLi-zaÇào no equipamento, a1ém
dê cliar listas de restriÇão a acesso a páginas na internet e versões do sistema operaciona.l-;
' Oeve!á ser capaz de ativar e desativar dê forfta remota a cámera, microfone, Bluêtooth, unidade

USB e caixa de soÍn interna do equipâmento sem intelfe!êocia do usuário;
' Deve!á possüir funcionalidade de apagar todas as informações locais do usuário, configuraçôes
ê estado após cada saidai
' Deverá ser capaz de emiti! refatório de notificação de disposj.tivos inativos;
' Deverá possuir funcionalidade de restringi! o uso do equlpamenLo a apenas um apLicativo (modo
quiosque) e informar por e-mail e SMS os aleltas de altelação de status do dispositivo, não
permitiodo a utilizaçào deste para qualquer outra atividade.
' Deve!á possuir funcionalidade de restringir o uso do equipamento a apenas o dominio educacional
implantado e todos equipamentos devem ser entregues já provisionados para o domínio educacj-onaI.
' Deve!á possuir mecanismo de seguranÇa capaz de bloquear todas as funÇões do equipanento
remotamente e emitir rxna mensagêm com instruÇóes de dêvoIução do dispositivo dêsativado, caso
contrárj.o este equipamênto fica!á com uso lestrito iode finidarnente .

41. GÀRÀNTIÀ:
'O êquipamenEo proposto deverá possuir garantla dê 36 mêsês para leposiçáo de peças, mão de
obra e atendimento no locaL, por meio das assistências credenciadas e autorizadas pelo fabricante
da Ínarca ofertada. E 18 me€ês para bateliai
' Deverá ser disponibil.izado um número tefefônico pala suporte técnico sem custos para a
contlatanle (sendo utifizado 0800 ou guafquer número similar) ou portal na internet para abertura
ê acomPanhamênto dê chanado;
' O prazo máximo pâra resoluÇào devêrá ser de 05 (cínco) dias úteis a contar da data de abertura
do chamado.
42. CERTIErCÀÇÕES:
' ce!tificaÇões que o modelo ofertado deverá possuir: ANÀTEL;
' Deverá se! apresentado junto a proposta, certificâdo ou test report comprovando que o produto
ofe.reado possui resistência a quêdas de 70 cm e possua certificaÇão IP41;
' Íodos os opcionaj.s deverão ser homologados pelo fabricante do equipamento;
, À administraÇâo solicitará amostÍa do eguipamento somente ao vencedo! do certame para testes
e homologaÇão.
43. PROVISIONÀMENTO E PÀTRIMÔNIO:
' Os equipamentog devem ser entregues provisionados para o dominio educacj.onal do Estado, po!
exemplo: 0edu.XXXXXX.XX,bfi
' À cargo do deparlamento de patlimônio, o processo de patrimônio pode ocorrer nas dependências
do Contratado.
44. PROJETOR MULTIMIDIÀ PARÀ PROJEÇÃO DE IMÀGE},Í EI4 SALÀ DE AUIÀ: 12 UNidAdES
45. CÀRÀTERtSTICÀS:
' Luminosidâde deverá possuj.! 3.600 Ànsi lúmens, no minimo,
' contraste deverá ser no mínimo 20.000:1.
'ResolLrÇão dever ser nativa 800x600
' Duraçáo da Lâmpada Deve!á possuir durabilidade de 5000 hs, no mínimo em uso no modo nolma] e
até 15,000 Holas em modo econômico ou baixo brilho
' Deve possuir lámpada com potência de fonte dê luz máxino 200w
. Deve possuj.r Fonte Ótica selada
' Deve possuir Tecnologia DLP
46. CONECTIVIDÀDE:
' Àlimentação deverá ser bivolt automático.
' conexões, 02 X conexão HDMI, 01 x VGÀ, 01 x VIDEo coMPosTo RcA, 01 x USBO Tipo Mini B,
' Conexôes de Áudio Deverá ter, no mínimo: 01 x Mini Jack Entrada e 01 x salda
47. ÀCESSÓRrOS:
, DocumenEaçào Técnica (manuaL) deverá ser disponibilizado manual do usuálio para utifizaÇào e

manuseio do eguipamento, atlavés de material implêsso ou mídia eletrônica, no idioma
BrasiIêiro,
' Controlê Remoto Deverá possuir cont.role remotoi
' cabo de EorÇa Deve!á acompanhar cabo de energia no novo padrão NBR 14136 ou com o
30/03/2020 SEI,/PM,, - 5945878 - Padrão de Especificação Técnica - PET
' cabo UsB Deverá possuir 1 cabo USB com 5 metros ou mals;
' Cabo vGA Deverá acompanhar um cabo VGÀ (15 Pinos) '
48. MÉTODO DE COMPROVÀÇÀo:
' ComprovÀr todos os it.ens com declaração do ProPoneDte ou plosPecto do fab!icante.
, Possuir alto faLante de 2W

Português

adapt

, Possuir Sensor de ÀcumulaÇão Anti PoeirÂ Resistente ao Àcúmulo dê Pó: Sensores na roda de
corês, com um rêculso de acúmufo dê Poeira, ajuda o Projetor a Prolongar o desemPenho ideal,
lejeitândo a poeira que pode acumular nos sensoles tradicionais, bloqueando o sinal infrevermelho
e causando oscilaÇôes, coles anormais ou até desligamentos-
. possuir Fonte óptica sêIada para Evj.tar a filtração de sujeiras, ajudando a manter o custo de
manutenÇâo quase zero.
49. SERVIÇO DE INSTÀLÀÇÁO, CONEIGUFÀÇÁo, PAXÀMETRIZÀÇÃO E TESTES:



' Ã instalaÇáo da so]uÇão, abrangelá:
' A CoNTRÀTÀDÀ deverá instalar, configurar, integrar e testar ê solução completa dos Chronebooks,
carrinhos dê recarga, Projetores Multimidia, ca.ixas de som ambiênte, fiebcam e compreendendo
equiPamentos, cabos, canaletas, softwa!es. materiais consumíveis e todos os demais recursos
nêcêssários para atendel as normas e êspêcificações da ÀBNT e demais normas aplicáveis, À
instalação não poderá comproneter as características arquitetônicas do prédio, causar poluiÇào
visual ou ocasionar intervenÇões físicas que danifiquem suas estruturas. Tudo isto sempre se
Levando em conta a pelfêita funcionalidadê da solução, tanto na Sede, quanto nas denais Unidades
da Secretaria de Educação.
50. INSTÀI,ÀÇÁO, CONFIGURÀÇÁO E TESTE:
' À Contlatada deverá instalar/fixar o Projetor Multimídiâ e a webcam, no teto/ em fretê a lousa
de acordo com a lecomendaÇáo do fabricante, ê ês caixas de soÍt uma em cada Iado dê _Iousa.
' Todas as insta-Iaçôes terào acompanhamento de funcionários da Secretaria dê educação, dêsignados
pela Unidade Escolar, dê forma a garantit a perfeita definiÇão dos pontos indicados para
instalação;
' Todos os serviÇos de customizaÇáo, parametrizaçào, enquadlamênto da imagem e foco deverão ser
realizados no monênto da instalaÇão paia o perfeito funcionamento do
Projêtor Multimídia, webcam e caixas dê som, devendo se! rêalizados todos os testes de
funcionamento e demonstração dos recursos básicos, com breve explicaÇão de suâs funcionalidades
e cuidados a sêrem tomados no uso do equipamento, sempre na presenÇa do funcionário dêsignado
para recebimento do objêto (diretores / coordenadoles)
' Obrigatori-amente deve!á ser emitido um ReIatório de Ent!êga por Projetor l4ultinídia, wêbcam e
caixas de sem, constando o nome da egcola, sa1a. número de série dos eguipamentos e demais
materiais devidamente instafados, data de entrega/ data da instalação e outras obselvaÇóes
necessárias visando a preservaÇão dos equipanentos ê, se for o caso, indicando possíveis desvios
na estrutula do local, de forna â permitir à correÇão pefa Secletalia Municipal de EducaÇáo.
Esse Relatório de Eotrega, deverá conter ainda o nome e Código Funcional- devidamênte assinado
pelo responsáveI designado pelo recebi(ento dos equipamentos (diretores / coordenadores /
PrePosto indicado) i
' Todas as Unidades da Rede Municipal de Ensino fundamentaL serão contempladas. Será instafado
no minimo uÍn (01) conjunto completo por unidade escolar.
51. PRÀZOS DE ENTREGÀ DOS EOUIPÀMENTOS E SUÀ INSTA],AÇÃO:
' A CONTRÂTÀDÀ !ecebe!á, por ocasião da assinatula do contrato, o CRONOGRÀI,ÍÀ DE INSTÀLÀÇÕES,
constando nome da escola, endereÇo, rêsponsáveI ê telefone para contato, sendo que o prazo
máximo para conclusão dos trabalhos é de, no máximo, 180 (cento e oitenta dias)i
. Àpós rêcebido o cronoglama dê instêlaÇõês a êmp!êsa deverá iniciar os sêrviÇos, seguindo
rigorosãmente as datas e prazos estipufadosi
52. GARÀNTIÀ E SUPORTE:
' Garantia de 36 (trinta e seis) meses on-site para o equipamento e 01 (um) ano para a fâmpada,
de acordo com fabricante dos eguipanêntos;
' À CONTRÀTÀDÀ deverá efetuar troca dê lârnpadas em até 72 horas úteis e reposiÇão de equipamentos
na garantia, eln até 120 hora6 úteis.
53. OUÀrr EICÀÇÁO TÉCNICÀ:
' À Adjudicatária deverá apresentar Àtestado de capacidade técnica, fornecido (s) por Pessoa
jurídica de d.ireito público ou privado, comprovando têr o LICITÀNTE foÍnêcido êquipêhêntos
interativos compatíveis tecnicamente, que devem ser similares ao OBJETO do edital, sendo CO-
RESPONSÁVEL pelas infoÍmações contidas no documento, que deve ser em papef timbrado, com carimbo
de CNPJ oficial consignando ainda a assinatura do enitêntê, cargo ocupado, CPE, telefone,
enderêço e e-mai1 pala confirmaÇeo;
' À CONTRÀTÀDÀ deverá ainda, por ocasião da apresentaÇão dos documentos, anexar Telmo de
Compromisso, êm papêl timbrado e ca!Ímbo de CNPJ, atestando sua capacidãde de instalar, ]ogo
após a Àssinatura do contrato, de pelo menos 5 t (cinco por cento) da guantidade de equipamentos
objeto desta licitaÇão.
54 . DESPESAS:
' Todas ês despesas com o transporte dos equiparBêntos às Unidades Escolales, uso de ferramentas
e aparelhos, serviços dê instalação, customização, ajustes, parametrizaÇão, ênquadtamento da
-imagen, demonstraÇão e orientação nêcêssárias para o perfeito funcionamento e opel odo

ovasPROJETOR MULTIMIDIA deverão ser previstas pelos Proponênte s / contratadas . Não serào aceit
despesas a qr.ralqueÍ titulo, após a concfusào do certâÍne.
55. REPRESENTÀÇÀO:
' os Partic-ipantes do Certame somente poderáo represêntar 01 (um) fablicante;
' Dos equipamentos:

Todos os êquipêmêntos dêverão ser Novos, sem uso, em linha de fabriêação ê deverão disp
peÇas enquanto durar â GÀRÀNTIÀ dos mesmos. Em hipótese alguma seráo aceitos êquipamentos
recuperados olr usados, tampouco com marcas de vÍcio aparente (riscados, amassados) e deverão
ser apresentados nas Unidades em sua ehbalagem original e em pexfeitas condições.
56. GABÍNET DE CÀRR-EGAMENTO MULTIMÍDIÀ: 12 UNidAdES
57. ESPECTFICÀÇÔES MÍNTMAS:
. Deve possuir capacidade pala armazeÂamento de trinta e seis (36) Tablets/Chromebooks,
posicionados em compart imentos /baia s verticais, com acesso exclusivo pela porta Írontal;
. Devê!á possuir duas bandejas horizontais internas consLruidas em chapa de aÇo carbono dê no
nínimo 0,?5 IÍun de espessura. com dezoito posições verticais por bandeja, divisóriaa verticais
metáIicas removíveis e repos ic ionávei s , com proteÇão pot naota de borracha ou EVÀ ou material
similar macio para proteÇáo dos equipamentos armazenados;
' Deve possuir um compartimento interôo para armêzenâmento de roteador wIEI, notebook e

acessórios;



' Construido em chapa de aço carbono, estrutura externa com espessura mínima dê 0,75 mm. Não
serão aceitos modelgs que utiLizem materiais tais como madeira e seus derivados, pIásticos e/ou
s imil-ares;
. Deve possuir compaltimenCos intêrnos exclusivos para olganizaÇão e almazenamento das fonLes
de alimentaÇão dos tablets/Chromebooks almazenados nas baias vertica-is;
' Deve possuj.! pelo menos uma porta frontal ê uma porta traseila, com sistema de dobradiÇas
inCernas que impeÇam a sua retilada e desmontagem pelo lado externo do gabinete, consLruidas
com chapa de aço carbono de espessula minlma de 0,75 nun, com abelt.uras/orifícios pala melhorar
a troca térmica inte rna;
' Porta diantei.ra com fecho Cremona e polta traseira com sistemâ de fechament.o com chave central.
Duas cópias de chave por fechadura;
' Painéis latelais do gabinete construidos em peÇa inteirÍÇa, encai xados / fixado s internamente
para evitar sua desmontagem pelo fado externoi
' Àcabamentg em pintura eletrostáticê, !esistente a !j.scos e a corlosão nas cores brancâ;
' Dimensões extelnas máximas (con rodlzios): 650 run x 1150 run x 600 rNn (L x A x P) ;
' Dimensões minimas dos compartimentos dos Tablets / Ch ronêbooks : 25 Íun x 250 mm x 340 Íun (L x À
x Pl ,. Superficie superio! e bandejas internas com revestimênto antideEapante paaa acomodaÇão e
proteÇào dos equipamêntos: tabl ets / chromebooks, notebook e acessórios;
58, MOBILIDÀDE:
. Ouatro (4) rodÍzios edbolrachados de no mínimo quatro (4) poLegadas de diâmetro parâ permitj..
a fácil movimentação do gabinete entle a(üientes, com trava em pefo menog doi-s rodízios;
. Deve possLlir no mínimo uma alça/puxêdo! tubular 1atêraI para facilitar o manuseio e
desLocamento do gabinetei
' oeve possui! dispositivo antifurto j.nteglado à base do gabinete para permiti! a passagem de
cabo de aÇo e ancoragem dô gabinete a um engatê/gancho fixado na paledêi
59. SISTEMÀ DE RECARGÀ:
' Deve possuir sistena de recalga corh módulo eletrônico com micloplocessado! e programaÇào por
sofLwale para gelenciar a distribuiçáo de coarenLe aos eguipatnentos com no minimo dois (2)
estágios de alj.mentaÇáo das fontes dos equipamentos arnazenados, Recurso de reinicio automático
em caso de queda de energiai
. Deve possuir indicadores do tipo LED ou similar, uft indicador para cada linha de alimentaÇão
pala pêrÍnitir visual-izaÇão e acompanhamento do processo de recargai
. 0 módulo deve possui! instalaçáo indêpendente das réguas de tomadas para facifitar sua remôção

em caso de nanutençào,
. Às réguas de tomadas devem possuir instalâÇão independente do sistema de recarga para facilitâr
sua manutenÇão e/ou subst.ituiÇào no locaL de uso do gabinetet
' Réguas de toftadas internas, com tlinta e seis (36) posiÇõês, tiPo 2P + T, en conformidade com
a norma NBR14136, padrào 10À,
. Tomadas internas con espaçamento minimo de 4 omrn pala pernitir a ligação das fontes de
alinentaÇão dos tablêts/chromebooks;
. Régua dê tomada adicional, com no mínimo t!ês posições, tipo 2P+T padràô 10À em conformidade
com â nolrna NBR14136, energizâda continuamente, Parâ alimentaÇão de eguj'Pamentos tais como:
roteador wIFÍ, notebook e acessórios;
, Sistemâ dê proteÇão e]étricâ intêgrada ao módulo central, composto de disjuntor ráPido, mínino
de 10 A e IDR (intelruptor diferencial rêsidual) com sensibilidâdê de 3 0ríÀ contra surtos de
tensão da rede e chogue elétrico;
. Compattinento traseiro com calhas e/ou dutos pala passagem interna de todos os cabos e fiaÇào
elétrica, dê nodo que nào fiquen aparentes, garantindo segurança e Proteção aos usuáriost
60. sistema de resfriâmento:
. Sistema de exaustáo composto por no mlnimo um ventilador/exaustor, para retirada do ar quente
do interior do gabiôete,
. Deve possuir grelhas intêrnas e aberturas nas portas e/ou corpo do eguipamento, Para facilita!
a troca de ar com o aíüiente;
61. ÀLIMENTAÇÁO ELÉTRICÀ:
' ÀIj.mentaçào êlétrica por único cabo de energia com no nínimo 3m de complimento e pLugue tiPo
2P+T pad!áo NRB14I36, utitizando uma tomada comum na Parede, Padrão 104.
' Alj.mentaçáo: bivolt 110 V - 240 V com chaveamento automátlco;
' Porta cabo externo pala acondicionamênto do cabo de alimentaÇãoi
62. GERÀL:
' Deve possuir no mínimo urn (1) conecto! de rede tiPo RJ45 fêmea, com cabeamento p!é-ins
internamente, para 1igaçào de roteador wireless (wIFf).
. Peso máximo (vazio): 55Kg;
' carantia:
. Doze ll2) mesês na modalidadê on-sj.te;
63. EMBÀLÀGEM:
, O equipamento deverá ser acondicj.onado, indivi dua Lmeo te, em caixa de PapeIão reforÇado, que
deverá ser resistente ao transporte e acondicionamênto do itemi
. À fim de garantir o correto descartê e facilitar a t!iagem dos resíduos que seiáo encaminhados
à reciclagem, devêrào as erúa1agens do ecÍuipamento possuir identificação do nÍveI de recicfagêm,
devendo esta estar eír conformidade com as normas ê simbologias dâ ÀssociaÇão Brasileira de
Nornas Técnicas (ÀBNT) ;
64. OUÀLrErCÀçÃO TÉCNICÀ:
. pala fins de garantia de qualidade do acabàmento e resistênciâ dos componeDtes do equi.pamento
ofeltado, deverá se! aplesentado laudo técnico dê rel.atório de ênsaio através de corPos_dê_
plova, emitido ao fabricante, comprovando a resistência à corrosão de névoa salina Por no mínimo



1.000 horas, em atendimento às sequintes normas técnicas da ÀBNT: NBR BO94:19g3 ,/ NBR 5841:2015/ com grau de enfelrujamento de FO,
'Os corPos-de-Prova utilizados nos ensaios de corrosào devem se! rêpresentativos das porções
dos componentes metáIicos maj.s suscetíveis à corrosão, tais como: rógióes de dobla, furaÇáo,
usinâgem e aolda. O l-audo deverá ser emiLido pôr l-abolatório acreditad; pelo INI,íETRO.
65. KIT DE vÍDEo E soM PÀRÀ MULTIMÍDIÀ:
66. cÂt'íERÀ: 12 unidades, FuIl HD USB,
'Con resolução de 1920 x 1080 x, Eormato de VÍdeo H.264,
' Câmpo de visão de 78 gràus,
' Foco automático,
' Dois microfones omnjdi recionais,
' Coltj.na de privacidade integlada,
' Tamanho máximo 35 x 25 x 20 cm (LxpxA),
' Peso máximo de 1709,;
67. CÀIXÀ DE SOM: 12 pares
' Com conexào bluetooth ê USB,
' Tamanho máximo de 35 x 25 x 20cm (LxPxA) ,
' Microfone omnidi recignaL,
' Cobeltura de 360 graus,
' Vo.Lune: 85 dBÀ,
' Peso Ínáximo de 5509.;
68. HEÀDSET: 12 Unidades
' ALTO-EÀLÀNTE: /O 2 ?run
' SENSIBILIDÀDE: 103dB S.P,L a 1 kHz. IMPEDÂNCIÀ: 320. FREOUÊNCIÀ: 20 HZ - 20 KH?.
'TIPO DE PLUG: P2 3,5run (Duas Pontas) I4ICROFONE:
' TÀI'íÀNHO: /O 5,0 x 6,0 run
' SENSIBILÍDADE: -58 dB +- 2 dB
.IMPEDÂNCIÀ: Baixa
' FREOUÊNCIÀ: 30 HZ - 16 KHZ
, DIMENSÕES DO PRODUTO
' ÀLTURÀ: 2 4, sqn
' LÀRGURÀ: 16cm
' COMPRIMENTO: 3, 5cm
' PESO: 0, 115 (9)
69. FOR.I.IAÇÀO TÉCNICÀ NÀ PLÀTAEoRMÀ GooGLE IíoRKSPÀCE EoR EDUCÀTIoN:
'À SecretaÍia Municipal de EducaÇão de Mogeiro - PB, por meia da Diretoria de Tecnologia de
lnformaÇào, soLicita a contrataÇão de empresa especiaLizada, no nêrcado, para prestar servi.Ço
de j.mplantaÇão da plataforna, c!iação das contas educacionais, das salas de aulas virtuais,
migraçào, e capacitaÇeo da equipe técnica em até 20 (vinte) Técoicos.
' À Implantação, ensalamênto e formaÇão parâ os Técnicos Objetivo: CriaÇão das contas para todos
cofaboradores, docentes e discentes, tlataÍnento de homônimos, ensalamento nas Sa]as de Àula
virtuais e folnaÇão para administraçáo do coogle Wo!kspacê for Education.
' À FornaÇão Continuada tem como tena o uso pedagógico das tecnologias êducacionais, êxpIorândo
o coogle Ílorkspace for Education (Àplicativos Educacionais do Goog]e), con carga horáriâ total
de 22h, com forinato e caEga horária de no mlnimo 3 webinars de 2h ao vivo e 16h de ativi.dades
via Google SaIa de Àula.
' ouantidade: 1 tulma de até 20 Pa-rticipanLes. (Técnicos em TI da Secrêtaria de EducaÇào).
' capacitaÇào Técnica na ad.ninistração do Google Í{orkspace for Education para equipe técnica da
Secretaria de Educaçào.
' Capacitação será realizada tahbém por meio da p]-ataforma do Goog1e Sala de ÀuIa e Google Meêt.
' Pâra adesão ao Google for Educâtion, plalaforma GoogIe wolkspace for Education, a Secretaria
Municipal de Educação de Mogeiro - PB deve lequeler assinatura de acesso à plataforma para
as escolas públicas da rede municipaf, com o beneficio da gratuidade na assinatu
personalizaÇão do domínio educacional ê nos aplicativos do Google Workspace for Educat
acesso pernanente dos usuários, uma vez que destina-se ao uso educacional.
'O Google disponibiliza diversas feÊamêntas educacionais que possibilitam aos estu

a

a

a1lernatj.vas para estudos e lealizaÇão de plojelos escolares, com currículo flexível e integra
das tecno.logias digitais.

Diante do exposto, justj.fica-se a necessidade da contrataÇão de empresa especializada pa
prestaçáo de servlÇos concernentes ao desênvolvimento do Curso especificado quê promoveÍá o uso
pedagógico das tecnologias educacionais nas escofas públicas municipais, contribuindo parâ o
bom desenvolvimento de atividades pedagógicas com uso das tecnologias disponiveis nas escolas e
propicia[do o cumprimento das metas estabelecidas no PPÀ/LOÀ, cuja ação está contemp].ada nâ Iêi
Orçamen!ária no 3745 de 23 de Dezerüro de 2015, ocorrerào por conta do Programa de Trabalho e
Àtividades- PPA n' 12.366.1269.2),43, Fonte n" 118 - EUNDEB, Recurso do Tesouro EstaduaI, EIemênto
de Despêsa 33.90.39 - serviços de Pessoa Juridica.
. Para mêlhor atendimento às expectativas soficj.tamos que a empresa apresente atestados de
capacidade técnica pêrtinente e compatÍvel ?com o objeto desta licitação, apresentar DecfaraÇào
do Google validando que é parceiro oficial no Brasil do Google Eo! Education, apresen!ar
comprovanle de competência técnica para utiLizâÇão da plataforma Google For Educatj.on com pelo
menos 3,000 contas educacionais vinculadas a sua consofe e Àpresentar, no mínimo, 4 (quat.ro)
educâdores com celtificadas êm Google Educator e, no mínimo, 1 (um) educador con certificado em

Google Trainer vinculados ao seu Domínio,

s



70. DÀS OUÀNTIDÀDES:
' capacitar turma de até 20 (vinte) técnicos TI pâra o uso técnico e pedagógico das tecnol.ogias
educacionais disponibilizadas às escolas públicas rnunicipais.
?1. DO CRONOGRÀMÀ DO EVENTO:
' Os 20 (vinte) técnicos serão di,vj.didos em uma turma, cada encontro deve ser acompanhado por,
no min j.mo, 2 monitores.
72. PR}.ZO DE EXECUÇÀO:
' O plazo Patâ a execuÇão dos sêrviços nào pode ultlapassar o periodo de 12 meses, podendo ser
plorlogado conforme Lej. 8666,/93;
?3. CONFIGURÀÇÃO, GERENCIÀI.,|ENTO, ÀSSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO:
' À SoIuÇão dêve dêscrever detafhadamentê os êquipdnentos e serviços, a quancidade dos mesmos,
o prazo de entlega e niveis de serviÇos para atendiúênto locali
'À SoluÇão devera', a qualquer solicitaçáo da Secletaria da EducaÇão e/ou Unidades, possibilitar
suPortê ou oferecer a assistência técnica relativa aos serviÇos e a' manutenção dos equipamentos,
conforme as condições deste Telmoi
'O gelenciamento e inânutenÇào deverào se! executados de modo proativo, atlavés de um NOC
(Network Operation Center) visando a prevenÇão dê problenas e a não intelrupção do serviço,
confornê as CondiçÔes deste Termo;
' A SoluÇão devê permiti! gue, quando solicitado, haja configuraÇão e/ou leconfiguraçáo, em
conjunto com os técnicos da contratante, dos parâmetlos dos outros equipamentos que sejâm
necêssários para a interligaÇào do objeto deste Edital;
' Disponibifizar cêntraf de Àtendimento dag 8r00hs a's 17:00hs, de 2'a 6',
, Garantir a soluÇão de defeitos êm até' 12 (horas) úteis a' partir da vafidaçào do chamado
técni co,'
' Galantir a configuração e apl-icaÇão de politica, atualizaÇões e !eg!as de seguranÇa nos ÀPsi
' Permiti! a abeltula de chaflôdo para alteração da configuraçào, dâ topologia e das regras dê
sequranÇa dos ÀPs;
.Garantir a reconfiguração e alteraÇão de topologia em até'12 (holas) úteis a partir da abertura
do chanado técnico;
74. TREINÀMEN?O PARA ÀDMINISTRÀÇÃO E OPERÀÇÃO DÀ SOLUÇÁO:
, Ào término das instalaçõês devêra' sê! ministrado, em locaf a ser definido pefa contratante,

um treinamênto para un grupo de técnicos indicados pela secreLaria da EducaÇão;
'O licitante devera' fornecer todo o material didático necessário para o trej.namento;
' Para efeito de precificaçào devem ser consj.delados até 02 (dois) treinados;
.Ào final do treinamento, os funcioná-rios da Secretaria da Educação tÍeinôdos devem estar
habilitados a opela! quaLquer equipamento alocado, inclusive a realizar testes Para verificâ! o
funcionamento dos itens que a soluçáo é composta, entre outros.
75. IMPLANTÀÇÃO DO PROJETO:
. será necessália uma reunlão de planejamento kickoff con a SecretáÍia de Educação ou quem for
indicada pefa mesma para tratalem um organogramê do projeto com plazos e adequação das salas
Pala a entlega.
76. CRONOGRÀ.}íÀ MÀCRO:
' 60 dias para â êntlêga dos equipamentos
' 90 dias pala a entrega totali
' Prioridade de entrega será decidido com a Secretaria na leuniáo de kickoff.
77. PRÀZO DE ENTREGÀ, PÀGÀMENTO E TREINÀMENTO:
' A enpresa vencedota recebe!á em êté 30 (trinta) dias da entrega dos equipamêntôs ê com

referência ao treinamento o mesmo selá pago em até 30 (trinta) dias após o cumPrimento da carga
Horária no Total de 22h sêndo No mínimo 3 tíêbinars de 2h ao Vivo ê 16h de atividades via GoogLe
sala de Àula e ÍmptantaÇão, ensal-amento e formaÇáo para os Técnicos, CliaÇão das contas Para
todos colaboradores, docentes e discentês, tratamento de homônimos, ensalamento nâs salas de
ÀuIa viltuais e formaçâo para administraÇão do G Suite for Edücation
RELÀÇÃO DÀS ESCOLÀS
Itern Unidades

Àntonio José de Àndtade
Senado! Rui Carneiro
José Benedito da silve ira
vâlentim Francisco dos santo
Otávio Erancisco Régis
João PàuIo If
Maria das Dorea Chagas
Plimeilo de Outubro
Iraci Rodrigues de Parias Mefo

"(fi,,^,,,,0" 4,;l: Â,0to,^,-

1 E. M. E. I. E. F
2 E. M. E. I. E. F
3 E. M. E. I. E. E.
4 E. M. E. I. E. E
5 E. 14. E. r. E. F
6 E. M. E. 1. E. P,
7 E. M. E. I. E. E

8 E. M. E. I. E. E

MÀRIA DE FÀTIMÀ SILVEIRA
SECRETÁR1À



I8IÀDO DÀ
PREEIIT'RÀ III'I|ICI PÀl, DE IGEIRO

cor.Issllo PEnxAlrElrE DE LrcrrÀÇÂo

$rExo 01 Ào rEBr@ DE RtrEnÊNc!f, - pRopostÀ

PREGÃO ELETRÔNICO N' OOO 06,/2021

PROPOSTÀ

RrlrRENÍE: PBEGÃO Et EmôNICO N. 00006/2021
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO - PB.

OBJETO: CONTRÀTÀÇÁO DE EMPRESÀ PÀFÀ ÀOUISIÇÃO DE CHORMEBOOK, PÀRÀ CRIÀÇÃO DE SÀIÀ DE ÀULA 4.0
COM SUPORTE ÀO I GOOGLE WORXSPÀCE FOR EDUCATION' PÀRA ÀUXILIÀR À SECRETÀRIÀ DE EDUcÀÇÃo DESTE
MUNICIPÍO.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prezados senhorês,

Nos termos da licitaçáo em epígrafe, àpreaentâmos ploposta conforme abaixo:

..-,,-.::l
cóDrco t DI

Implant.aÇão, ensalamento e formaÇeo palai
,os Técnicos con a CriaÇão das conles para;
,todos co.Iaboradores, docentes e
giscentes, tratamênto cle hom6niÍnos,
iênsalamento nas salas de Àula virtuais e:
iformaÇâo para adninisLÉaçâo do Google:
'workspace fo! Education, com formato e
Farga Horária de No mÍnjno 3 webinals del
i2h ao vivo e 16h de atividades via cooglei'SaIà de ÀuIa, sendo Carga Horár.ia Totat

22h, para 1 turna de até 20i
rticipantea. (Técnico8 em TI dâl
cretaria de EducaÇão) . "
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as ortas HDML ima en até 300", bivol
binele de Recarga Inteligente (

siÇões )

nsLalaÇão coln lornecimento de materia
I

VÀLOR GLOBÀL DÀ PROPOSTÀ - RS

PRÃZO DE ENTREGÀ:
CONDIÇÕES DE PÀGÀMENTO:
VÀLIDÀDE DESTÀ PROPOSTÀ:

lto conlras! eii
t.:j,à:''"--.. -rt- -

,

3

UND

UND

L2:

72.

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

oxrr.

l: j ;, :.{ : l l .r 'i \ r l,

4

UND

1 rojelor MultinÍdia - 3.600 ÂNsr
F]i]TI'[r,]!'rr



Local e Data.

NOME/CPF,/ÀSSINÀTURÀ
Rep!êsentante legaI do proponente

OBSERVÀCÃO: a proposla deverá ser êlaboradâ en paPel Eimbrado do Proponênte
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ESIÀDO DÀ PÀnÀÍEÀ
PREEETN'RÀ I«'ÚICIPÀI. DE IOGEIRO
cot{tssÃo PERXÀNENTE DE Í,rctrÀçÂo

lttE:rto rr - pRrcÁo Er,ErRôtrtco t" 00006/2021

MODELO DE DECLÀ.RÀÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do ORC

REFERENTE: EATGIO Et.AmôttCO N. 00006/2021
PREEEITURÀ MUNICIPÀL DE MOGEIRO . PB.

PROPONENTE

CNPJ

1,0 - DECIÀRÀÇÃO de gue não possui no quadro societário, servidor púbIico da ativa do ór9ão
realizador do certame ou de quaLquer entidade a eIê vinculadâ,

O proponente acima qualificado declara não possuir ên seu quadro societálio e de funcionários,
gualquer servidor efetivo ou comissionado ou emplegado desta P!êfeitula Municipal de Mogeiro,
cono tanbém en nenhum outro órgáo ou êntidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas,
gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Local e Data.

NOT'E/CPFlÀSS INÀTURÀ
Rêpresentanle fegal do proponênte.

oBsERvÀÇÂo: a declaração deverá ser efaborada em papel timbrâdo do ProPonente
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ESIÀDO DÀ
PREEITORÀ IONICIPÀ! DB I'OGEIRO
coclgsÃo PEBXANEIITE DE LtCrrAÇtO

ttfExo rlt - pRlclo ELErRÔNtcO rl. 00006,/2021

MINUTÀ DÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE PREÇOS

ÀlÀ DE REGISIRO DE PREP8 N.: ....12021

Àos .' dias do nês de .. de ..., na sede da Comissào Permânente de LicitaÇáo da prefeitula
Municipal. de Mogeiro, Estado da Paraiba, localizada na Àv. presidente João pessoa - Centro -
Mogeiro - PB, nos termos da r,ei EederaL n" 10.520, de 17 de .ru.rho de 2oo2 e subsidiariamente a
Lei Eederal n' 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n" !23, de l-4 de Dezembro de
2006; Decreto Federal n" 7.892, de 23 dê Janeirg de 2013; Decreto EêderaL n. 10.024, de 20 de
seterüro de 2019; e legisLaÇào peltinente, consideradas as altelaçõês posteliorês das refelidas
nolmas,' e, ainda, conforfte a classificâÇão da proposta apresentada no plegão Eletrônico nô
00006/202L que objetiva o registro de preços para: coNTRÀTÀÇÃo DE EMpREsÀ pÀRÀ AOUrsrÇÀo DE
CHORMEBOOK, PARÀ CRIÀÇÀO DE SAIA DE ÀUIÀ 4.0 COM SUPoRTE Ào ,6ooGLE woRKsPAcE FoR EDUCÀTIoN,
PÀRÀ AUXILIÀR À SECRETÀRIÀ DE EDUCÀÇÃO DESTE MUNIcIPIo; resolve legistra! o pleço nos seguintes
termos:

Órgão e/ou entidade integrante da plesente Ata de Registro de Preços: PREEEITURÀ MUNICIPAL DE
MoGEIRO - CNPJ no 0 I . 8 6 6 . 5 01 / 0 0 0 I - 6 7 .

\,,}lCEDfi,:
CNP.]:
rotÀJ.:

- rolt
ITllI taPtcr toRcÀ o[:D.

Total do lole I

gsÀtrr,

tÀRcÀ T,lIID OUllIT
I--'lITE' tsEtcr

Total do Lote 2

crÁusutÂ Pa'Daatnl, - DÂ vtttDâDE Do§ pREçog:
À referida Àta de Registro de PreÇos terá â vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de pubLj.cação de seu extrato na imprensa oficial.

A existência de preços regis!!ados não obriga a Prefeitura Municipal de Mogeiro firmar
contrataÇôes oriundas do SisLema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facultando-se a .eallzaÇáo de licitâÇão específica para aguisição pretendi.da, assegurada
pleferência ao fornecedor registrado em igualdade de condiçÕes, sem que caiba direilo a recurso
ou indenizaçào.

ctÍgsgr.À gEG[rNDÀ - DÀ oEtÚtzrçlo DÀ ÀrÀ DE REGrsrRo DE pREços:
À cada efetivaÇào da contratação do objeto legistrado decorrente desta Àta,
formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serào observadas as cláusufas
constantes do Editât de licitaçào que a precedeu, modalidade Pregào Presencial no
palte integrante do presente instlumento de compromisso. À presente Àta de Registro
dulante sua vigênci.a poderá ser uLilizada:

Pela Prefeitura Municipal de MogeÍro, que também é
adninistlaÇão e controle desta Àta, replesentada pela
rêsPectivo orÇamento Plograma.

sua
órgão gerenciado! responsável pe
estrutura organj.zacional dêf inida

devi te
e con
00006
deP

s

CtÁDSt'T.À IERCEIRÀ - DÀII DISPOSIÇÕES GERÀtg:
Íntegram esta Ata, o Edita] do P!êgào Eletrônico no
proposta vencedora do !efêÍido certame:

Lote (s) :

Valor: R§

iç
02
Çoa

Lote (s) :

00006/202L e seus anexos, e a seguinte

{

-lÍ}t



Valor: Rs

crípsur.À ourRrÀ - m DoRo:
Para dirimir as questôes decorrentes da utilizaÇão da presente Àta, fica eleito o Foro da Comarca
de ftabaiana.



ESIâDO T'À PàNÀÍBÀ
PBElllIt RÀ IONICIPÀ! Dl IDGEIRO

co|üssÃo pERtallrEFrE DE LtclrÀÇão

ÀlrE (o w - PR Gfo Er.E ÚNrco N. 00006/2021

}4INUTÀ DO CONTRÀIO

CONIT,â.ÍO N": ..../...-CPL

TERMO DE CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÂM A PR.EPEITURÀ MUN]CIPÀL DE
MOGEIRO E ., PARÀ FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINÀDO NESTE
INSTRUI4ENTO NÀ EORI'ÍÀ ÀBÀIXo:

Pelo presente instrumento de contrato, dê um lâdo PÍefeitura Municipal dê Mogeiro - Av.
Presidente .Toão Pessoa, 4-7 - Centro - Mogeiro - PB, CNPJ no 08.866.501/0001-67, neste ato
lePresentada pelo Prefeito Antonio José Eerreira, Brasileiro, Casado, Enpresârio, residente e
domiciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea Rulal - Mogeiro - PB, CPF n" 840.199.644-91,
CaEteira de ldentldade n' 3360118 SSPPÀ, doravante simpfesmente CONTRÀTÀNTE, e do outro lado

.. ., CNPJ n" neste aEo representado
POt...'

as Paltes

lesidente e domiciliado nâ . ...,
Calteira de Identidade oo ,..., dolavante simplesmente CONTRÀTADO, decidiram

contlato, o qual se legerá pelas cláusulas e condiÇõescontratantes assinar o presente
seguintes:

ctággt r.À PRtxEtRt - Dos ft tlDâgEtlIo3:
Este contrato decorre da licitaçào modalidade Pregão Eletrônico no 00006/2021, processada nos
termos da Lei Eederal n' 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federa.I no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lej. Complementat no 123, de 14 de Dezemblo de 2006; Decreto
Eederal no'l .892, de 23 dê Janeiro de 2013; Decreto Eederal no 10.024, de 20 de Setembro de
2019; e legislação pertinente, consideradas as alteraÇões posteriores das referidas normas,

cúusul,À §EGI,NDÀ - Do oBJEIo:
O presênte contÍato tem po! objeto: CONTRÀTÀÇÃO DE EMPRESÀ PÀRA ÀoUISrçÀO DE CHORMEBOOK, PARÀ
CRIÀÇÁO DE SÀIÀ DE ÀUIÀ 4.0 COM SUPORTE AO '@OGLE WORKSPÀCE FOR EDUCÀTION' PÀRÀ ÀUXILIAR À
SECRETARIÀ DE EDUCÀÇÀO DESTE MUNICIPIO.

O fornecimento dêve!á ser executado rigorosamente dê acordo com as condiÇôes exprêssas neste
instrumeôto, proposta apresentada, especificações técnicas co rrêspondentes , processo de
IicitaÇão modalidâde Pregão E1etrônico no 00006/2021 e instluÇôes do Contrâtante, docunentos
esses que ficam fazendo partes integrantes do presentê contrato, indêpendêntê dê transcÍiÇão,' e
será leâlizado na folltla parcelada.

ctÁusuLÀ rEBcErRÀ - Do vÀroR E PREÇos:
O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R§ (...)

ctáosorÂ QlrÂRrÀ - Do R!ÀirusuüE*ro:
os preços conElatados 9áo fixos e irrêajustáveis no plazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os pleçoa poderão
sofre! reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporÇãa da variação verificâda no IPCÀ-
ÍBGE acunuladô, tomando-se por base o mês de apresentaçào da respectiva proposta, exclusivamênte
para as obrigaÇões inj.cj,adas e concfuÍdas aPós a ocorrência da anualidade.
Nos reajustês subsêguentes ao prinêi.ro, o interregno mÍnimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeilos do último rêajuste.
No caso de atraso ou não divulgaÇào do Índice de leajustamento, o Contratante pagará ao Contlatado
a impoltância calculada pela úftima variaÇão conhecida, liquidando a diferençâ correspondente
tão Iogo seja dj.vulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a ap!êsentar memória de
cá1culo referente ao reajustamento de preços do valor remônesceote, sempre que este ocolrer.
Nas aferiÇões finais, o indice utilizàdo para reajuste se!á, obriga loliame nte, o definitÍvo.
Caso o índice estabelêcido para reajustamento venhÀ a ser extinto ou de qualquer foÍma não possa
mais sex utiLizado, sêrá adotado, em subsEituiçào, o quê vier a ser dêterminado pêla IegislaÇão
êntào em v j.gor.
Na ausência de previsào tegal quanto ao índice substituto, as paltes elegerão novo índlce
oficial, para reâjustamento do pleÇo do vàIo! lemanescênte, Por meio dê termo aditivo.
o reajuste poderá aer realizado por apostilarnento.

cr.Á!§urÀ ot rN'tÀ - DÀ DorÀÇlo:
Às despesas correrão por conta da seguinte dotaÇáo, constante do orÇamento vigente:

^*



Recursos P!óPlios do Município de Mogeiro: LEt MUNICIPÀL 340/20220 02,030 SEC. DE EDUCÀCÀO,
CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMO 02030.1,2.I22.2006.2948 MÀNUTENÇÁO DÀ SEC. EDUCÀÇÃO, CULT, ESP,
LÀZER E TURTSM 02030.1.2.361.1006.1004 INFoRMÀTIzÀÇÁo DÀs EscoLÀS puBrrCÀs 4.4.90.52.00.00 111
EOUIPÀMENTOS E MÀTERIAL PERMÀNENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ WRIDICA
02030.12.361.1006.2928 NÀUT. 0ÀS ATrV. DO ENSTNO FUNDÀMEN?ÀL 4.4.90.52.00.00 124 EOUrPÀI4ENTOS E
MÀTERTÀL PERMÀNENTE 02030.I2,367,2006.1007 ÀOUIS. DE MOVEIS E EOUIP. PÀRÀ I'NIDÀDE DE EDUCÀÇÃO
4.4.90.52.00.00 111 EoUrPÀI,íEN?OS E MÀTERrÀL PERMÀNENTE 02030.12.365.1007.1006 ÀQUTS.DE MOVETS E
EOUIP. SÀLÀS DE EDUC. INFÀNTIL O 2 O 3 O . 1 2 . 3 6 5 . 1O O ? . 2 O 2 4 MÀNUTENCÀO DÀS ÀTIVIDÀDES DA EDUCÀCÀO
INFANTIL.

ctÁogt tA sExrÀ - Do PtctüENto:
O pagamento seÍá efetuado na Tesourariê do Contratante, mediante processo regulâ!, da seguinte
maneira: Para ocorrer no plazo dê trinta dias, cootados do período de adimplernênto.

CIáo§uIÀ EÉTIüA - Do PR,Izo 8 I,Â vIG&IcIÀ:
O plazo máximo de entregê do objeto ora contratado,
hipóteses previstas no Àrt. 57, § 1", da Leí 8,666/931
da emissào do Pedido de Campra:
â - Entrega: 60 (segsenta) dÍas.
À vigência do presente cont.raLo será determinada: até
considerada da data de sua assinatura.

quê admite prorrogaÇão nâs Condições e
está abaixo indicado e será considerado

o final do exercÍcio financeiro de 202L,

crásgqÀ oÍrÀrrÀ - DÀa oBRrGÀçôEs Do coNtF,Àrltlra:
ê - Efetuar o pagamento lelativo ao foEnecimento efetivamente real.izado, de acordo com as
lespectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporciona! ao Contratado todos os meios necessálios para o fiel fohecimento contlatado;
c - Notificar o Contratado sobre gualguer ilregul.aridade encontrada quanto à gualidade de produto
fornecido, exelcendo a mais anpla e completa fiscalizaÇão, o gue neo exime o Contratado de suas
resPonsabi.lidades contratuais e Legais;
d - Designar representantes com atribuiÇões de Gestor ê Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especiaLneDte para acompanhar e fiscalizar a sua execuÇão, re spe ct ivamente,
permitida a contrataÇào de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentês a
essas atribuiçóes.

ctÁusurÁ NolIÀ - DÀs oBRtGàçÕEg Do coNtRArÀDo:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na C1áusuLa correspondente do presentê contrato,
dentro dos melhores parâmêtros de qualidadê estabelêcidos para o ramo de atividade lelacionada
ao objeto contlatuaI, com observância aos prazos estipulados,
b - Responsabil i zâ r- se por todos os ônus e obrigraÇóês concernentes à legislação fiscal, civiI,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualgue!
títuLo, perante seus fornecedores ou te!ceiros en razão da execuÇão do objeto conlratador.
c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,
que o represente integralÍnentê em todos os seus atos;
d - Permiti! e facilitar a fiscalizaçào do Contratantê dêvêndo prêstâr os informês e
escla!ecimentos solicitados ;
ê - Será !êsponsávê1 pelos danos causados diretamente ao Contratante ou â telceilos, decolrêntes
de sua culpa ou dolo na execuçáo do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

fiscalização ou o acompanhanento pelo órgào interessado;
- Não ceder, transfelir ou subcontratar, n9 todo ou êm parte. o objeto deste instrumento, sem
conhecimento e a devida autorizaÇáo explessa do Contratante;
- Mante!, durante a vigência do contlato, en cornpatibilidade con as obligações ass

odas as condiÇões dê habilitaÇão e quafificaÇão exigidas no respectivo procêsso licit
presentando ao Contratante os documentos necessários, aemPre que solicitado.

cláúsutÀ úcuaa - DÂ ÂrtEnrçlo r RlscrsÃo:
Este contrato poderá ser altelado com a devida justifj.cativa, unilateralmeote pelo Contrat
ou por acordo entre as partes, nos casos Previstos no Àrt. 65 e será rescindido, dê Pleno
direj.to, confolme o dj.sposto nos Àrts. 71 , 18 e 79, todos da Lei 8,666,/93.
O Contratado fica obligado a aceiCar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressóes qüe se fizelem nas compras, até o rêsPectivo lj.mite fixado no Àrt. 65, § 1" da Lei
8-666/93. Nenhum âcréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supr.essões
rêsultantes de acoldo celeblado entre os contratantes.

CLÁUSULÀ DÉCIUÀ PRttIEtRÀ - DO RECTBIT{EMO:
Executado o presente contrato ê observadas as condiçôes de adimplemênto das obligaÇões pactuadas,
os procêdimentos e prazos parâ recêber o seu objeto pelo Contratante obedêceráo, confolme o
caso, às disposiÇões dos Àrts. 73 a 76, da Lei 8.666193.

ctÁusúÍ,A Dúctt4 gEcrnDÀ - DÀs PlNtlrDàDEs:
A lecusa injusta em deixar de cumprir as obrigaÇôes assumidas e pleceitos legais, sujeitará o
ContÍatado, garantlda a prévia defesa, às seguintes penalidades ptevistas nos Àrts' 86 e g?, da
Lei 8.666/93: a - advertência; b - multa dê mola de 0,5t (zero vírgula cinco Po! cento) aplicada
soble o valo! do contrato po! dia de atraso na entlega, no início ou na exêcuÇão do objeto ora
cont!âtado; c - muLta de 10t (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecuçào total ou
parciâ1 do contratoi d - simult âneameo te, gualquer das penalidades cabíveis fundânentadas na
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.
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ctÁusut À DÉcrt{À rEacstRr - DÀ colgEtsÀçÂo FTNINCEIRA:
Nos casos de eventuais atragos de pagamento nos termos dêste instrumento, e desde que o Contratado
nào tenha concollj.do de algurna forma para o atraso, será adrnitj.da a compensâÇão financeira,
devida desde a data Iimite fixada pêra o paqamento até a data correspondente ao efêtivo pagamento
da parcêfa. os êncargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com
utilizaçáo da êeguinte fórmula: EM: N x VP t I, onde: EM * encargos moratórios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; vP = valor da parcela a
ser pagai e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX

- percenluaf do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze mesês ou, na aua falta, um novo lndice
adotado pelo coverno Federâ1 que o substitua. Na hipólese do referj.do índice estabelecido para
a conpensação financej.ra venha a ser extinto ou dê quaLquer folma náo Possa mais ser utilj.zado,
sêrá âdotado, em substituj.Ção, o que vler a ser determj.nado PêIa legisLaÇáo entáo êm vigor.

cÍÍggur.À DÉcÍr6 OorBrÀ - Do EoRo:
Pâra dirimir as questôes decorrentes destê contrato, as partes elegem o Folo da Comalca de
Itabaiâna.

E, por estalem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato eft 02(duas) vias, o gual vai
assinado pefas partes e por duas testemunhas,

Mogeiro - PB, .

PELO CONTRÀTÀNTE

de de

TESTEMUNHÀS

PELO CONTRÀTÀDO




