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Órgão Realizado! do Certane:
PREFEITUM MUNICIPÀI DE MOGEIRO
Àv. PRESTDENTE ,JoÃo pEssoÀ, 47 - cENTRo - MoGErRo - pB.
CEPr 58375-000 - E-nai1: licitacaomogêiroGuol,con,br - TeL: (83) 32661033.

O Órgão Reallzador do Certâne acima qualificado, insÇrito no CNPJ 08.866.507/OOO1,-61 , doravante
d.aoai-Dedo rlqrl€s.Eta ORC e que neste ato é também o Órgão cerenciadgr responsável pe1à
conduÇão do conjunto de procedimentos do p!êsêntê registro de preÇos e gerencj.âÍnento da Àta de
Registlo de Preços dele deco.r.rente, torna público para conhecinento de quêntos possam interessar
que fa!á realizar atlavés do Plegoeiro Oficial, assessorado po.r Eua Equipe de Apoio, sediado no
endêreço êcimâ, às 08 :00 horas do dia 12 de Julho de 2027, por rneio do slte
https://w!rw.portaldecompraspublicas.com.br, Iicitâção na modalidade Plegão no 00006/2027, na
forma eletrônica, com critélio de julgamento menor preÇo por 1ote, e o fornecimento realizado
na forma pa!cel-ada; tudo de acordo corn este instrumento e em observáncia à Lei Federal n' 10.520,
de 17 de .rulho de 2002 e subs idiallanente a Lei Fedela1 n'8.666, de 21 de Junho dê 1993,' l,êi
Conplementar no 123, de L4 de Dezerüro de 2006; Decleto Eedêràl n' 1.892, de 23 de.raneiro de
2013; Decreto Eederal no 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e IegisLaçáo pertj.nente, consideradas
as alteraÇões poste!iores das leferidas nornas; coDforme os critérios e plocedj.mentos a seguir
dêfinidos, visando o Rêgistro dê Preços pêra: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PÀRÀ AOUISIçÁO DE

cHoRl,rEBooK, pÀRÀ cRrÀÇÃo DE sAIÂ DE ÀuLÀ 4.0 coM supoRTE Ào 'GoocLE Í,loRKspÀcE FoR EDUCATToN '
PÀRÀ ÀuxII,ÍAR À SECRETÀRIÀ DE EDUCÀÇÃO DESTE }4uNIÇIPIO.

Drt dê .b.rtut. d. ...rlo túblicr: l2lO7l2O2L. Eoráalo: 08:00 - horórlo da Bú..í11r. Data
pâra início da fasê de lânces: 12/07/202L. Horário: 08:31 - horário dê Brasíliâ, Local:
https | / /wur. portaldecomp!aspublicâs , com. br

I .0. DO OB,rrTO
1.1.constitui objeto da presente licitaçãoi CoNTRÀTAÇAO DE EMPRESA PARÀ AOUrsrÇÃo DE cHoRMEBooK,
PÀRÀ CRIAÇÁo DE sA],A DE AULA 4.0 coM soPoRTE Ao ,GooGLE woRKsPÀcE EoR EDUCÀTIoN. PARÂ ÀUXIÍ,IÀR
À SECRETÀRIÀ DE EDUcAçÃo DEsrE MuNrcrpro.
1.2.Às especificaÇões do objeto ora Iicitado - quantj.tativo e condiÇões -, encont!am-se
devidamente detalhadas no co!!espondente Termo de Referência - Ànexo I deste instrumento, onde
consta, inclusive, a estimativa consolidadâ de quantidadês a selem eventualmente contratadas
pelo ORC.
1.3.0 certane visâ selecionar a ploposta nêis vantajosa objetivando forma! Sistema de Registlo
de Preços pàra contrataÇôes futuÍôs, conforne â norma vigente.
1.4.0 Registro dê PrêÇos será formalizado pg! intermédio da Ata de Registro de Pleços, nos
termos do Ànexo IÍ1 ê nas condiÇões previsLas nêstê instlumênto.
1.5.0s prêÇos registrados terão a lralidade de 12(doze) meses, a partir da data de pubLicação do
extrato da respectiva Àta de Registro de Preços na inplensa oficial, e a execução do objeto ola
licitado será de acordo com as necessidades do ORC no referido perlodo.
1.6.A licitaÇão será divididâ em lotes, folmados por um ou mais j,tens, conforme tabeLa constante
do Termo de ReferênÇia - Anexo I, facultândo-se ao Iicitântê â palticipâÇâo êm quântos lotês
forem de sêu inte.esse, devendo ofêrecer proposta para todgs os itens que compõem o .Lote.
1.?.0 critério de julgâmento adotado sêrá o meno! preço global do Lote, observadas as exigências
contidas neste instrumento ê seus anêxos quênto às especificaÇões do objeto.
1.9.4 contrâtâção âcinâ desclita, quê sêr.á processada nos termos deste instrumento convocatório,
especificaÇõeg técnicag ê informaÇôes complementares que o acampanham, quando for o caso,
justifica-sê: Pê1â necessidadê da devida efetivaÇão de compra pâla suprir demanda especlfica -
coNTRATAÇÃo DE EMpREsÀ pÀFÂ ÀOursrÇÃo DE cHoRMEBooK. pARÀ cRrAçÃo DE sÀrÀ DE ÀuLÀ 4,0 coM supoRTE
Ào 'GooGLE woRKspAcE EoR EDUCATToN' pARÀ AUxrtrÀR À SECRETÀÀIA DE EDUcÀçÁo DEsrE MUNrcrp
considerada oportuna e imp!ês ci. ndlvel , bem comq relevantê nedida de j.ntêresse público; e ai
pê1a necessidade de desenvolvimento de aÇões continuadas para á promoção dê ativida
pertinenteE, visando à naximizàção dos recursos em relaÇão aos objetivos prograÍnados, observa
as diretrizes ê mêtas definidas nas ferramentas de plânejanênto aprovêdês,
1.9.Na referida contrâtaÇão se!á concedidg tratamento difetenciado e simplificado para a
Microempresas e Ellrpregas de Pequeno Polte, nos fimites plevistos da Lei 123/06. Todavia, seráo
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afastados os benêfícios estabelecidos
simultaneamente, as situaçôes previs tas
legaI.

Arts. 47 e 48, por estaren presentes, isoLada ou
incisos II e IÍI, do Alt. 49, todos do mesmo dipLona

folma:

AO DAS ATIV]DÀDES DA E

nos
nos

2.0.DÀ rlrPucNÀçio Ào EDrrÀr. ! Do pEDrDo DE ESCI.iUIICDGN'8C
2.1.InfornaÇões ou esclarecj.nentos sobre esta licitaÇão, serão plestados nos horários nonnais
de expediênte: das 08:00 as 12:00 horas.
2'2.ouaIque! pessoa - cidadâo ou ticitânte - poderá impugnar os termos do Edital deste cêrtame,
se nanifestada Por escrito e dirigida ao Pregoeiro, até 02 (dois) diàs úteis Ànteriores à daLa
fixada pêra abeltura dà sêssâo pública.
2.3.4 respectivâ pêtiÇáo será apresentada da seguj.nte fqrna I
2 . 3.1. Protocolizando o originaL, nos horários de expediênte acima indicados, êxclusivanente no
seguj-nte endereÇo: Àv. Presidentê João Pessoa, 47 - Centro - Mogêiro - pB.
2.4.Cabe!á ao Pregoeiro, ôuxiliado pelos responsáveis pela etâborâÇão deste Editô1 e dos seus
ânexos, decidir soble a impugnaÇáo no prazo de âté 02 (dois) dias úteis, contadQs da data de
recebimênto da impugnaÇãa.
2,5,Àcolhida a inpugnação, 9etá definida e publicâda nova data pârê a realização do certanê.
2.6.Os Pedidos de esclarecinentos referentes a este plocesso Iicitatório deverão ser eDviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à datà dêsignada para abêrtula da sessão
púbLjca, por meio êfet!ônico, excfusivamente, da seguinte fotma:
2,6.1.No endeEeÇoi https : / /Ífl,,v . portafdecompràspubl icâ s . com. br; e
2.6.2,Pelo e-nail-: licitacaomogêiro@uol.com.br.
2.7.O Pregoeiro rêsponderá ôos pedidos dê esclalêcimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento do pedido, e poderá rêquisita! subsídios fo.rmais aos respoÂsáveis
pela elabolaÇão deste Edital e dos seus anexos.
2.8.4s respostas aos pedidos de esclarêcinentos serão divulgadas pelo slstema e vincularão os
palticipantes e a adninj-stração.
2.9.4s impugnaÇõês e pedidos de esclarecimentos náo suspendem os prazoE previstos no certane,
2.10,4 concessâo dê efeito suspensivo à inpugnaÇão é Fedida excêpcional e devêrá ser motivada
pelô Pregoeiro, nos autos do procêsso de IicitaÇâo.
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3.
to

que integlam este Edital para

.ANEXO I - TERMO DE REFERêNCIÀ - ESPECIPICÀçÔES;

.ANEXO II - MODEIo DE DECIARÀÇÃo - não possuir no quadro societário servidor do ORC,

.ÀNEXO III - },ÍINUTÀ DÀ ÀTÀ DE REGISTRO DE PREçO;

. ÀNEXO IV - MINUTA DO CONTRÀTO.
obtenÇâo do Edital poderá sêr feitã da seguinte

.Junto ao Plegoeiro: glatuitanente; ê

. Pelos
',,u4r, mogeiro, pb. gov. brllicitacoes ; www. tce. pb. gov. br ;
r.

sites:
https : //wru, portâldecompraspublicas . com. b

a.0.Do gt PoRrE LEGtt,
4.1.Està Iicitação reger-se-á peLa Lei Federê1 no 10.520, de 1? de Julho de 2002 e
subsj.dialianente a Lei Eedela1 n'8.666, de 21 de Junho de 1993; Iei CoÍnplementar no I23, de 14
de Dezerüro de 2006; Decreto Eederal n' 1.892, de 23 dê Janeiro de 2013; Decreto Federal no
10.024, de 20 de Setenbro de 2019; e legislaÇáo pertinente, consideradas as altêlaÇôês
posterioles das referidas normas; que ficam fâzendo partes integràntes dêstê Edital, independente
de transcriçáo.

s.O.DO PRÀZO t DOS RICURSOS OBÇI}CNr!íRIOS
5.1.O plazo máximo pala a execução do objeto ola licitado, confoEne suas caracterÍEticas e as
necessidades do ORC, e quê adnite plorrogàção nos cagos previstos pela lei 8.666/93, está abaixo
indicado ê se!á consj.dêrado a partir da êmissão do Pêdido de Comprai

Entrega: 60 (sesgenta) dlas.
5.2.O folnecimento será executado de acoldo con as especificaçôes definldas no corlespondente
Têrno dê RêfêÍênciâ - Ànêxo I. Na hipótêse do rêferido terÍno náo estabeLece! o Local para a
entrega, observada a demanda e oportunidade, essa será feita na sede do ORC ou em uma dês
unidadês âdministrativas, por eIê indicâda, quê cohpõe ê sua êstrutura opêracional.
5.3.0 plazo de vigência do correspondente contrato será determinado: até o final do exelcÍcio
financeiro de 2027, considerado da data de sua assj.natura.
5.4.4s despesas decorrentes do objeto deste certame, correreo por conta da seguinte dotaçâo:
Recursos Próprios do Municípj.o de Mogeilo: IEI MUNICIPAI 340/20220 02.030 SEC, DE EDUCACAO,
CUITURA, ESP, LÃZER E TURISHO 02030.I2.I22.2006.2948 MÀNUTENçÁO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULT, ESP,
r,ÀzER E TURTSM 02030.12.361.1006.1004 TNEORMÀTIZÀÇÂO DAS ESCOLÀS PUBT,ICAS 4.4.90.52.00.00 111
EOUIPAMENTOS E MÀTERIAL PERMANENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOÀ JURIDICA
0 2 0 3 0 . 1 2 , 3 61 . 1 0 0 6 . 2 9 2 I NAUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTÀI 4.4.90.52,00.00 124 EoUIPAMENTOS E
MÀTERIAL PER},{ÀNENTE 02030.12.361.2006.1007 AOUIs. DE MOVEIS E EOUIP. PARÀ UNIDADE DE EDUCAÇÃO
4.4.90.52.00.00 111 EOUIPÀMENTOS E MÀTERIÀL PERMANENTE 02030.12.365.1007.]OO6 ÀOUIS.DE MOVEIS E

o.Dog EIJII@NTOS PàBÀ LrCÍlrÇÃO
1,Aos pârticipantes serão fornecidos os sêguintes elementos
dos os fins ê êfeitos:

3.1.1
3.7.2

3.1.4
3.2.A
3.2.7
3,2,2

EOUIP. SAI,ÀS DE EDUC. INFÀNT]I 02030.12.365.1007.2024 MÀNU?ENC
INFANTII.
5.5.0uando a validade da Àta de Registro de PreÇo ultrapassar o exercício financeiro at

cAo

as
ásdespesàs decorrentes de eventuais contrataÇões futurâs, corlerão po! conta das resp

dotaÇôes previstas no o!Çamento do exercício financêiro posterior. J



6.0.Dà3 CODrÇõrS Dr PrRrrCt PÀçiO
6.1.Poderão palticipar os interessados cujo ramo de atividade seja compatlvel com o objeto desta
IicitaÇão, e que estejam com credeflcianento regular junto ao ORC, condiÇáo para obter, nediante
procedinento legular definido pelo refeEido óÍgão, uma ,,senhâ de àcesso,, especifica. O

Plocedimento necêssário pala â lealizaÇáo do refelido cledenciamento, também está disponlvel Do
endereÇo: https : / /wuÍJ, porta Ldeconp ra spubl ica s . com. br.
6.2,0 licitêntê dêverá utilizar essa rrsênha'r para acesso ao sisteha eletrônico, sendo que a
simpLes validade no prazo de vigêncj.a, não significa sua habilitaÇão automática em qualque!
Prêgâo, na forma eletrônica, que venha a participãli etapa a ser cumprida a cada certàne,
6,3.À participação neste certame é aberta â quaisquer intelessêdos, inclusive as Microempresas
e Enpresas de Pêqueno Porte, nos terÍnos da legislação vigente,
6.4,Nâo poderão partj.cipa! os intelessados:
6.4,1.0uê nâo atêndah às êondições deste Editâl ê seus anexos;
6. 4 . 2 . Estrangeilos que Âão tênham lepreseDtaçáo IegaI no BrasiI com podeles êxpressos para
receber citaÇão e respqndeE administrativa ou judicia.Lnente;
6.4.3.oue estejâm sob faIência, concurso de cledores, concordata ou em processo de dissoLuçáo
ou liquidaçâo;
6.4.4.Proibidos de participar de licitaçóes e celebrar cgntlatos âdrhinistrativos, na formâ da
legislação vj.9ente,
6,4.5,Cujo estatulo ou contratg social nào inclui! o objêto desta licitaÇão; e
6.4.6.oue se enquadrem nas vedaçõês previstas no Àrt. 9", da Lei 8.666193,
6.5,É vedada a pâ.rticj-paÇão de entidades empresariâis que estejam reunidàs em consórcio,
6.6.Como condição para participaÇão no Pregão, o licitante dêverá proceder, prêliminarmênte, à
devida rrqualificaÇáorr mediante o preenchimento, no sistêma etetrônico, de todos os catnpos
necessários e obrigatórios, tais como:
6.6.1.0uê cunpre os requisitos estabelecidos no Àrt, 3o, d,a Le]- 723/06, estando, poltanto, apto
a usufrui! do tlatamento favorecido egtabêlecido nos seus Arts. 42 a 49, sendo quei
6.6.1.1.Nos itens exclusivos para partj.cipaçâo de micloemprêsôs e empresas de pequeno porte, o
náo cumplimento dos lequisitos do refêlido artiqo inpedirá a partj.cipaÇão do licitante nos
rêspectivos itens i e
6.6.
pequ

1,2,Nos i-tens em que a palticipaçâo não for excLusivâ para microemplesas e empresas de
eno porte, o não cumprinento desses requisitos âpenas produzirá o efeito de o licitante náo
direito ao tratanento favorecido plevisto na Leí 123/06, nesmo quê ME ou EPP.
2.0ue está ciente e concolda com as condições contidas no EditâI e seus anexos.
3.oue cumpre os rêquisitos pa!a a habilitaÇão defj.nidos no EditaI e que a ploposta

menor de 16 anos, salvo menor, a paltlr de 14 anos, na condiÇão de âpÍendiz, nos ternos do
artigo 7', xxxlII. da Constituiçáo Eederal.
6.6.6.Que não possuj., em Eua cadeia produtiva, etnplegado executando tlabâIho degradante ou
forÇado, observândo o disposto Iros Incisos IIl e IV, do AÍt. 1'e no IDciso III, do A!t. 5o, da
constituiÇâo FedelaI.
6.6.7.Que os bens sâo produzidos por empresas que conprovem cumplinento de reserva de cargos
prevj.sta en lei para pessoa com deficiência ou para reabilj.tado da Previdência Social, conforme
disposto no Alt. 93, da Íel Federal n' 8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendâm às reglas
de acegsibilidade previstas na legislaÇão.
6.6.8.0uê a proposta foi êIabo!âda de forma indepêndente, nos têfinos da Instlução Nornativa n"
02, de 76 de sete[üro de 2009, da secletâ!j-a de Logistica e Tecnologia da InformaÇão do Ministério
do Planejamênto e Gêstão,
6.7.4 dêc.Ialação falsa lelativa ao cumprimento de qualquer condiÇão sujeitará o Iicitânte às
sançôes aplicáveis previstâs en Lei e neste Editaf.
6.8,O Prêgoeiro pode!á promover dillgência, na forrna do Ã!t, 43, 53', da lei 8.666/93, destinada
a êsclarecer ag informêções dêclaradas, inclusive, se o licltante é, de fato e de direito,
consj.delado microempresa ou empresa de pequêno portê.

7.O.DO CRIDDrcL»IETIIO
7.1,o crêdênciamênto é o nÍve1 básico de cadastro no ORc, que pêrmitê aos interessados
regularmente cadastrados, acesso ao sistema êl.etlônico utilizado ê a participação em quãIquer
Pregâo, nô sua formâ eletrônica, pronovido pelo ó!gâo, e oco!!e!á pela aEribuiÇào de "senha"
pessoal. Todo o procedimento necessário para reâliza! o credencianento, tâmbém êstá disponlvel
no êndêreço: https : / /vrwt . portaldecompraspubl i ca s , com . b! .

7.2.0 credencj,anento junto ao ORC para participação destê Pregão, implica a responsabilidadê do
licitante ou de seu representante legal e a prêsunÇão dê suâ capâcidade técnica parâ reâ1izâçáo
das transaÇões inerentes ao celtame.
?.3.O Iicitante !esponsabiliza-se exclusiva e formâlmente pê1as transações êfetuâdâs em seu
nomê, assume como firnes e verdadeiras suas propostas e seus lancês, inclusive os atos
prâticados, dirêtameDte ou por seu represêntante, êxclulda a !e spons abi L idade do provedor do
sistêna eletrônico ou do ORC por eventuais danos dêcorrentes de uso indevido da -refelida "senha"
de acesso, ainda que por terceiros

tê
6.
6.
ap
6.
de
6.
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6.
6.
lesentada está em conformidade com âs êxigências editalícias,
6.4.oue inexiste fàto impeditivo para suà habilitaçâo no certatne, ciêntê da ob!igatoriedade
declarar ocorrências posteriores.

6.5.0ue não emprêga mênor de 18 ênos em traba-Iho noturno, perigoso ou insalubrê e não ênplega

t.o.D ÀpRrsrNrÀçio DÀ PRoPogrÀ E Dos Docot'Glrros DE ErBrLtrÂç.ão
8.1.Os Iicitantes encaminha!ão, exclusivamente por meio do
concomitantêmênte cotn os documentos de HÀBILITAÇÃO exigj.dos

oLZa
om

sistema eletrônico uti
neste Edital, PROPoSTÀ



descriÇáo do objeto ofeltado e o preÇo, até a data e o horário eEtabelecidos para abertura da
sessão púb1ica, quando, então, encerrar-se-á automaticamente essa etapâ de envio da referida
docunentação.
8.2.O ênvio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste EditâI,
ocorre!á po! neio de "senha" de acesso ao sistena eletrônico.
8. 3 ,As Mj.cloêmplêsãs e Empresas dê Pêquêno Porte deverão êncaminhar a documentação de
habllitação, ainda que hâja alguma restrição de regulalldade fiscat e trabalhista, nos te.nnos
do Art. 43, § 1', da Lei 723/06.
8.4.Incumbirá ao licitantê acompanhar às operações no sj.stena elet!ônico durante a sêssão pública
do Prêgáo, fi.cando responsáve1 pelo ônus decorlente da perda de negócios, diante da inobserváncia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistena ou de sua desconexâo,
8.5.Até a abertula da sessão púbtica, os LicÍtantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documêntos de habilitação anteriorÍnentê insêridas no sistema.
8,6.Nâo será estabelecida, nessâ êtapa do certame, ordem dê clâssificaçâo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocolrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
8.?,0s docurnentos que cqmpôem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibifizados para avaliaÇão do Pregoeiro ê para acesso púbIico após o encerranento do
envio de lances,
8.8.O licitante sêrá responsávê.l po! todas as tlansações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdâdêlras suas propgstas e lancês.
8.9.Todas as referência de tempo neste Edital, no aviso e dulante a sessão pública obedece!ão o
ho!á!io dê Brasilia - DE.
8.10.0 licitante poderá substituir aquêIês documentos de habilitação, êxigidos neste certame,
que constem do SisteÍnâ dê Cadâstramento Unificado de Polnêcedorês SICÀF do Governo FederâI,
apÍesentando, ob!igatori anente, em substituição apenàs aos documentos por ele ab!angidos, â
respectiva "Declaração" de situâÇão do folnecedor, eÍÍritida peLo referido sistêma, en plena
validadê, assim considerada: a data de vencimenLo do cadastro e, p!incipalmente, a validade do
documento registrado,

DO PRIIIICEIIGIIEO DÀ PROEOSTÀ
O licitante deve!á enviar sua PROPOSIÀ nedia[te o preenchj.nento, no sistemâ ê.Iêtrônico, dê
s os campos nêcessários e obrigatólios pala o exâme de formã objetivâ dà suâ real ôdequaÇáo
equibilidade, tais como:
1.Vê10r unitálio do iten: expresso em moeda corrente nacional;
2.Ouantidâde: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I;
3.Marca: se for da própriâ êmprêsa deverá se! informado "p!ópria",
Todas as especificaçôes do objeto êontidas na proposta einculâm o contratado.
Se!á cotado um único preça para cadâ iteÍn, con á utilizâção dê duâs câsês decimais.
A quantidade de unidadê a ser cotâda está fixada no Termo de Referência - Anexo I.
À indicaÇâo de "própria" en canpo especÍfico, cono po! eÍemp1o "harca", pala o caso de bens
uzidos pela p!ópria empresa, é condição para â não identificaÇão do licitantê.
O envio eletrônico da proposta corlesponde à decfalaçáo, por palte do Iicitante, que cumprê
amentê os requisitos definidos pala tlabilitação, ben cono dê quê êstá ciente ê concorda com
s as condiÇôes contidas nêstê Edital e seus ênexos.
No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, êncalgos prêvidenciários,
alhistas, tributários, conerciais e quaisquer outros que incidam dirêta ou indiretaÍnentê no
ecimento dos bêns.
o pleço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lânces, sêlá de exclusiva

responsabilidádê do licitante, nâo Lhe assistindo g direito de pleitea! quàlquer alteraÇâo, sob
alegação de erro, omissão ou quafquer outro pretexto,
9.9.4s propostas fica!âo disponíveis Do sistema elet!ônico e qullqu.r alaD.nto qua poE!8
Ld.Etific.r o licitrlta Lqrort darcJ.arriíic.glo d. ptopolt correspondente, sem prejuÍzo das
sanÇões previstas nesse Edital.

IO.O.DÀ âBERn RÀ DÀ SrSsIO, CLÀSSrErCÀÇÃO DÀS PROPOSTÂa E r@íI,t.rçÂO DE I,I}ICEs
10.1.À abêrtura da presente licitaÇão da!-se-á en sêssâo púb1ica, por mêio dê sistema elêtrônico,
na data, horáEio e locaI indicados neste EditâI.
10,2,o Pregoeiro verifj.cará as plopostas àpresentadas, dêsclassificando desde logo aquelas que
náo estêjàm em conformidade corn os lequisitos estêbelecidos neste Edital, contenham vicios
insanáveis ou não apresêntên âs êspêcificaÇões técnicas exigidas no Termo de Referênciai
10.2.1.Também será dêsclassificada a proposta quê identifj.que o licitante;
10,2,2,A de s clas s ificaÇáo será sempre fundâmêntadâ e regístrada no sistema, com acompanhamento
em tempo reãl por todos os particj.pantes;
10.2,3,À náo desclassificação da propostâ não impêdê ô seu julgamento dêfinitivo êm sentido
contrálio, levado a efelto na fase de aceilaÇão.
10.3,o sistena oldena!á automaticamentê as propostas classlficadas, sendo que somentê estas
participa!ão da fase de lancês.
10.4.O sisCema disponibiLiza!á campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
Iicitantes,
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão êncaninhar lances exclusivanente por
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meio do slstena eletÍôniÇo, sendo imediatanente informados do seu rêcêbimento e
consignado no legistro:
10.5,1,o Iance deverá ser ofeltado pelo valor do lote.
10.6.os licitantes podêrâo ofelecer Lânces sucessivos, obsêrvâdos o hoÉário fixado para
da sessão e as rêgras estabelecidas neste Edital.
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10.?.O licj.tante somente poderá oferecer Lance de vaLor inferior ao último por ele ofertado e
regÍstrado pelo sistema.
10'8.O intervalo nínimo de difelençâ de valores entle os lances, que incidi!á tanto em lelaçáo
àos Iânces intermediários quanto em lelaÇão ao lance quê cobri! a melhor oferta não deverá se!
infelio! a R§ 2,00 (dois leais),
10.9.Será adotado parà o envio de lances neste êertâme o modo de disputa "abêrto e fechado,,, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance finaL e fechàdo.
10.10.À etapa de lances da sêssão púbIj.ca terá durâção inicj.al de quinze minutos, Encerlado essê
Prazo, o sistefta encaminhará aviso de fêchanento iminente dos fances, após o que transcortêrá o
perÍodo de tempo dê até dez mj.nutos, a-Ieatoriamente determinado, findo o qual será
automaticêmente encerrada a lecepçâo dê lances.
10'1l.Encerrado o prazo prêvisto no itern anterior, o sistema abrirá oportunidadê para que o
autor da oferta dê valor nais baixo e os das ofêrtas cotn preÇos até dez por cênto superÍores
àquela possâm ofeltâ! um lance fj-naI e fechâdo em até cj.nco minutos, o qual se!á sigiloso âté o
encertamênto deste Prazo i
10.11.1.Não havendo pelo menos três ofertas nas condiÇóes definidas nêste item, podetáo os
autores dos melhorês lances subsequentês, na ordêm de classificaÇão, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fêchado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste pra zo.
10,12.Àpós o térnino dos prazos estabelecidos nos itêns anteriores, o sistema ordena!á os lances
segundo a ordem crescente de valoles:
10.12.1,N4 ausência de Lance final e fechado clasgificado na farma estabelêcida nos itens
anteliores, havêrá o leinlcio da etapa fechada, pala que os demais licitântes, até o máximo de
três, na ordem de classificaÇão, possam ofertar um lancê finaf e fechado en até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encelrêmento dêste prazo,
10.13.Podêrá o PregoeiÍo, auxifi-ado pela Equj.pe de Àpoio, justificadanente, admitir o reinlcio
dâ etàpa fechada, caso nenhum licitante classificàdo na êtapa de lance fechado atendêr às
exigências de habilitaçâo,
10.14.Não serão aceitos dois ou Inais lancês de mesmo va1or, plêvaLecendo aquele quê for recebido
e registrâdo eÍÍr prinej-ro lugar.
10.15.Dulante o tlanscurso da sessão pública, os licitantes serão informados, en têmpo real, do
valo! do menor lance legistrado, vedada a identificaÇão do licitante.
10.16.No caso de desconexáo com o Plegoeiro, no decorre! da etapa conpetitiva do Pregão, o
aistemâ ê1et!ônico pode!á pelmanecer acessíveI aos licitantes pâra a recepÇão dos lances,
10.1?.QuaDdo a desconexão do sistena eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo supeÍior â
dez minutos, a sêssão púbIica será suspênsà e rêiniciada somênte após dêcolridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro àos participantes, no sítio elet!ônico utilizado
para divulgaçâo.
10.18,O critério de julgamento adotado será o menor preço, confolme definido nêste Edital e sêus
anexos.
10.19.Caso o Iicitantê não âprêsente lances, concorle!á coÍr o vaLoÍ dê suâ proposta.
10.20.En reLação a lotes não exclusivos para palticipaÇáo de micloenpresas e empresas de pequeno
porte, tnna vez encerrada a etapa de l-ances, será efetivada a verificaÇào automática do porte da
entj.dade enprêsalial. O sistema identificará eÍn cofuna própria as mic-roenpresas e empresas de
pequeno porte partlcj.pantes, pÍocedendo à comparêçáo com os valores da primelra colocada, sê
esta fo! empresa de maior porte, assim cono das dêmais classificadas, para o fim de aplicar-sê
o disposto nos Àrts. 44 e 45, da Leí L23/06.
10.21.Nessas condiçóes, as plopostas de microempresas e empresas de pequeno polte que se
encontrarem na fêixa de àté cinco po! cento acina da melho! proposta ou do melho! Iance, serão
consj.deradas enpatadas com a plüneira colocada,
10.22.À nelho! classificada nos termos do item anterior terá o direito de encatninhar uma última
oferta pala desempate, obrigatorianente em valo, inferior âo da primeira coLocadê, no prazo de
cj.nco minutos controlados pelo sistema, êontados àpós a comunicaçào automática pala tanto.
10.23.Caso a microemplesa ou a empresa de pequeno porte melhor classificâda desista ou náo se
manifestê no prazo estàbelecido, serào convocadas as demais licitântes m.icroempresa e emprêsa
de pequeno porte que se encontrêm naquê1ê intervalo de cinco por cento, na orden de classificaÇão,
para o exercÍcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item antelior.
10.24.No caso de êquivâIência dos valoles apresentados pelas microempresas e enpresàs de pêquêno
polte quê se encontrem nos intervaLos estabelêcidos nos itens anteri.oles, será realizado solteio
entre elas pãrâ que se identifique aquela que primeiro poderá apresêntar melhor ofêlta.
10,25.só poderá haver empate entre propost.rs iguais, não sequj.das de lances, ou entle lances
finais da fase fêchada do nodo de disputa âbêrto ê fechado,
10,26.Havendo eventual empate entle propostas ou lances, o clitélio de desempate será aquele
plevisto no Àrt, 3o, S 2', da Leí 8.666/93t assêguEando-se a pleferência, sucessivamente, aos
bens:
10 ,2 6. 1. Produzidos no Pals;
l0,26.2.Produzidos por empÍesas brâsj.Leiras;
10,26.3.Produzldos por empresas que invistan êllt pêsquisa ê no desenvolvimento de tecnologia no
Paíst
10.26.4.Produzidos por emprêsas quê comprovêm cumplimento de rêserva de calgos prevista em 1ei
para pessoa con dêficiência ou para leabilitado da Prevj.dêncj.a Socj.a1 e que atendam às regras
de acessibilidade previsLas na legislação.
10,27.Persistindo o ênpâte, a proposta vencedora se!á sorteada pelo sistema e1êtrôni
a9 proPostas ou os lances empalados.
10.28.Ence!rada a etapa de envio de lances da sessáo pública, o Pregoeilo deverá en
pelo sistêma el.etrônico, contlaploposta ao licitante que tênha aPresentado o nelhor p!
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que seja obtida nelhor proposta, vedada a negociação en condições diferentes das prevj-stas neste
Edital:
10.28.1.À nêgociação será realizada por meio do sistema, podendo se! acompanhada pelos demais
licitantes;
10,28.2.O Plegoeiro solicitará ao ficitante neLhor classificado quê, no plazo de 2 (duas) horas,
ênvie a sua propolta aturlltrda, adequada ao últino Iêncê oferCado ê âpós a negociação rêê1izadâ,
aconpanhada, se fo! o caso, dos documêntos complêmêntâres, quando nêcêssários à confirmaÇão
daquelês exigidos nêstê Edital e já apresentados,
10.29.Àpós o eDcêlramênto da etapa conpetitiva, os Ii.citantes intelessados poderáo reduzir seus
prêços ao valor da proposta do Iicitante maig bem classi.ficado, objetivando a fornação do
C.d..tEo da Raaerva, pa!ô o caso de inpossibilidade de atendimento pêIo primeiro colocado:
10.29,1,4 aprêsêntação dê novas plopostàs nâ fornâ dêste item não prejudicará o resultado do
certame em relaÇão ao licitantê melhor cfassificadoi
10.29.2.Havendo um ou nais lj.citantes que aceitem cotar suàs propostas em valor igual ao do
Iicitantê vencêdor, estes serão classificados segundo â ordêm da úftima proposta indivj-duaI
apresentada durante a fase competitiva.
10.29,3,Esta ordem de cLassificação dos licitantes registrados deve!á sêr respeitada nas
contrataÇões e somente será util.izada acâso o mêlhor colocado no certame não assine a Ata de
Registro de Preços ou tenhâ seu registro cance-lado nas hipóteses previstas na norma vigente,
10.30.Havendo necessldade, o Pregoeilo suspenderá a sessão, informando no sistema a nova dâta e
horário para a sua continuidade,
10.31.Após a negociaÇâo do prêÇo, o Pregoêiro iniciará ê fâsê de acêitaÇâo e julgamento da
Propostà.

11.0.DÀ ACEITIBILIDÀDI DÀ DBOD()STÀ VBICEDOB.I
11.1.Ence!rada a etapa de negociação, o PregoêiÍo examj-nará a proposta classificada êm primeiro
lugar quànto à adequação ao objeto e à conpaEibilidade do pleÇo em relaÇão ao náximo estipulado
para contrataÇão neste cê.rtame.
11,2.Havendo proposta ou.Iance vencedor com valor final para o !êspectivo Iotê !êlacionado no
Ànexo I - Termo dê Referência - Espêcificações, na coluna códigoi
11.2.1,Superi.or ao estinado pelo oRC, o lote será dêsconsiderado; ou
11.2.2,com indÍcios que conduzan a una presunÇáo relativa de j-nexequibi I idade, pelo critério
definido no À!t. 48, II, da Lei 8.666/93, em tal situaÇão, não sendo posslvel a imediata
confirrnaçâo, poderá se! dada ao Iicitante a opo.rtunidade de demonstràr à sua exequibilidade,
sêndo-Lhe facultado o prazo de 72 (sêtenta e duas) holas para comprovar a viabilidade dos preÇos,
conforne parâmetros do mesmo A!t. 48, II, sob pena de desconsideraÇâo do lote,
11.3.Salienta-sê que tais ocorrências não descfassificam automaticamente a proposta, quando for
o caso, apenas o Iote correspondente.
11.4,Oualquer intelessado poderá requerer que se tealizem difigências para aferir a
exequibiLidade ê a 1êgalidade das propostas, dêvêndo apresentar as provas ou os indícios que
fundêmentâm a suspeita.
11.5.Na hipótesê de necessidàde de suspensão da sessâo pública para a realizaÇão de diligências,
com vi-stas ao saneanênto das propostas, a sêssão pública somente poderá ser rei.niciada mediênte
aviso prévio no sistena com, no mlnimo, vinte e quatlo horas de antêcedência, ê a oco!!ência
será regj.strada em âtâ.
11.6.O Prêgoeiro poderá convoca! o licitante parã ênviô! documento digital complementar, por
meio do sisterna, no prazo de 02 (duas) horas consecutivos, sob pena dê írão êceitaÇão da ploposta:
11.6.1.É facultâdo ao Pregoeiro prorrogâr o prazo estâbeIêcido. a partir de solicitação
fundamêntâda feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo.
11.6.2,Dentre os documentos passÍveis dê solicitaÇâo pelo Pregoeiro, destacan os que contenhan
as caracterÍsticas do ploduto ofêrtado, têj.s como marcâ, hodelo, fabricante e procêdência,
encaminhâdos por meio do sistema eletrônico, ou, quando indi-cado pel-o Pregoeiro, par outro meio
eletrônico, sem plejuízo do sêu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob Pena de não aceitaçâo
da proposta.
11.?.Se â proposta ou lancê vêncedo! fo! desclassificado. o Pregoeiro examinâ!á a proposta ou
lance subsequênte, e, assim sucessivamente, na ordem de classifj.caçeo.
11.8.O Pregoeiro poderá encamj.nhar, por mêio do sistema eletrônico, contlaploposta ao licitânte
que aplesentou o lêncê mais vantajoso, pârà que seja obtido mêIhor plêÇo, vedada a negociaçào
em condiçôes diversas das Previstas neste Edital:
11.8.1.Também nas hipóteses en quê o Plegoeiro náo acêitar a proposta e passat â subsêquente,
podêrá negociar com o respêctivo licitante pa.râ quê sêia obtido preço mêIho!i
71.A.2.A negociaÇão sêrá realizada por meio do sistema, podendo se! acompanhadô pelos demais
Iicitantes.
11.9.Nos lotes não exclusj.vos para a pêrticipaÇâo de micloênPresês e enpresas de pequeío polte,
sempÍe que a propostâ nâo for aceita, ê antês de o Pregoeilo passa! à subsequentê, havêlá nova
verificâÇão, pelo sistenâ, da eventual ocorrência do empate ficto, prê\risto nos Arts. 44 e 45,
da Lei 123/06, seguindo-sê a disciplina antes êstabelecida, se for o caso.
11,10.Hêvendo necessidêde, o Pregoeiro suspenderá a sessáo, informando no sistema a novê dâtâ e

horário para a sua continuidade.
11.11.Encerrada a aná1isê quanto à acêitâção da propostà, o Pregoej.ro verificará â habilitaÇâo
do licitante, observado o disposto neste Edital.

12. O.DÀ EÀBrúrfÀçiO
12.1,RessaLvado o disposta no item 8.10, os
Edital, a documentação reLacionada nos i.tens

licitantês deverão
a sêguir, para fins

encaminhâr, nos tê
de EABrLtrÀÇÂo:

destê



12. 2. PlssoÀ,]:IrRÍDrcÀ:
12,2,1.Prova de inscrição no Câdastro Nacional. dê pessoa Jurídica - CNPJ,
72.2.2.Ptova dê ioscriÇão no cadastro dê contribuintes estadual ou municipal, !elativo à sede
do -licitante, pertinente ao seu râlllo de âtividade e cornpatível com o objêto contratual.
12.2.3.Àto constitutivo, estatuto ou contrato sociâl em vigor, devidanente registrado, em se
tratando dê sociedades comerciais, e, no càso dê sociedades po! ações, aêompanhado dê documentos
de e1êição de seus ad.ministradorês. lnscriÇão do ato constitutivo, no câso de Eociedades civis,
acompanhada de plova de diÍêtoria em exelc1cio, Dêcrêto de autolizaÇâo, em se tratando de empresa
ou sociêdade estlangeira êm funcionamento no País, e ato de registro ou auto!ização para
funcionamento expêdido pelo órgão competente, quândo a atividade assim o exigir. Registro
comerciâI, no caso de empresâ individual. Certificado dâ Condição de Miêroempreendedor
Indlvidual, em 5e ttatando de MEL os refêridos documentgs deve!âo estar acompanhados de todas
as altelaÇões ou da consolidâÇão respectiva,
12.2.4.8âlânÇo patrimonial e demonstrâçõês contábeis do últino exerclcio social, já exigívêis e
apresentados na fofinâ da lei, com indj.caÇão das páginas correspoDdentes do livro diário em que
o mesmo se encontra, bêm corno apresentaçáo dos conpetentês têmos dê abertura ê êncêrÍamento,
assinados por plofissional habilitado e devidânente registrâdos na junta comelcial competente,
vedada a sua substituiÇâo por balahcetes ou bafanÇos pravj.sólios, TrataDdo-se de empresa
constituída há menos de um ano, ou aquelâ quê ainda Dão tenha realizado o fechamento do seu
plimeiro âno de exigtência no prazo legal, pode!á apresêntar o Balaço de Abertu!ê assinado por
profissionàI habilitãdo e devidâmente rêgistrado na junta conercial compêtente. Nào se apticã
ao nic!oemp!eendedo! individuaL.
12.2.5.Regu1aridadê parê com a Pazêndâ Eêderâ1 - Certidão Negatj.va de Débitos Rêlativos aos
TÍibutos Federais e à DÍvida Ativa da União,
12.2.6,Celtidões negativas das Eazendas Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outro
êquivâIênte, na formâ da lei.
12.2.?.ComprovaÇão de legularidade relativa ao Fundo de calantia por Tempo dê Serviço - FGTS,
apresentando o rêspectivo cêrtificado de Regularidade fornecida pela Caixa Econômica Eêdera1.
12.2.8,Prova de iner.istência de débitos inadirnplidos perante a JustiÇê do Trabâ1ho, mediante â
aprêsentaçâo de Celtidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo vII-A da
consolidação dâs Leis do TÍabalho, aprovâdâ pelo Decreto-Lei n' 5.452, de 1o de naj.o de 1943.
12,2.9.Declaràção atestando que o Iicitante não possui en seu quadro sociêtário, servido! púb]ico
da ativa do ORC ou de qualque! entidade a eLe vinculada, conforme modêIo - Anêxo 1I.
12.2.10,Certj-dâo negàtiva de falência ou concordata expedida pelo distribuido! dà sede do
licitaôte, no máximo 30 (trinta) dias da data previstà parâ abertura das propostas.
12.2.11.consulta consolidàda de Pessoa Julidj.ca êxpedida pelo ?ribunal de contas da União, no
náximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endeleço eLetrônicoi
wrrw . tcu.gov. br .

12.2.12.Cornprovaçâo de capacidade de dêsêmpenhô antêrior sâtisfatório, de atividâde igual ou
assemelhada ao objeto da licitâÇão, fêitâ através dê âtestado fornecido por pessoâ ju!1dicê de
dirêito púbIico ou plivado,

12,3,4 existência de restlição !elativamente à regulâridade fiscâI e trabalhista não impede quê
o Iicitantê qualificado como microemprêsa ou empresa de pequeno polte seja declarado vencedor,
uma vez que atenda a todas as demais exigêncras deste Edital:
12.3,1,À declaraÇão do vencedor àcontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitaçáo.
12.4,]l comprovaÇáo de regularidêde fiscal e trabalhista das Ficroenpresas e empresas de pequeno
polte sonente se!á exj.gida pala efeito de assinaturâ do contrato, observando-sê o seguinte
procedimento:
12,4.1.4s microenpresas e enpresas de pequeno porte, por ocasião da participaÇâo nesta licitação,
deverão apresentar toda a documentâçâo exigida para comprovaÇão de regularidade fiscal ê
tlabalhista, dentre os documentos ênumerados nestê instrumento pala efeito de habilítaçào, mesmo
que esta âplêsentê aLguma aêstriçâo,
12,4.2.Havendo alguma regtrição na comprovaçãg da regulalidade fiscal e trabalhista, será
assegulado o prazo de 05 (cinco) dias útêis, cujo têrmo j.niciaL corresponderá ao nomento ern que
o ticitante for declarado vencedo!, prorrogável por igual perlodô, a cÍitélio do oRc, para a
regularlzação da documentação, pagamento ou parcelanento do débito, ê emigsáo de eventuâis
certidões negaEivas ou positivàs com efêito de cêltidão negativa;
12.4.3.4 nâo regulalizaçâo da documentaÇáo, no prâzo âcima previsto, iÍnplica.á decâdência do
direito à contratação, 9em prejulzo das sanções plevistas no Àrt. 81, da lei 8.666l93, Eendo
facultado ào ORC coDvoca! os licitantes rêmânêscêntês, na ordêm de classifj.càÇão, para assinatura
do contrato, ou revogar a licitaçãoi
72.4.4.se, na ordem de classificaÇão, sêguir-se out!ê nicroempresa ou êmpresa de pequeno porte
con algumà restrição na documentaÇão fisca.l e t.ràbalhista, se!á concedido o nesno prazo pala
regufarizaçâo.
12.5.Havendo a necessidadê de ênvio de documentos de habilitaÇáo complemêntarês, necessários à

confirmaÇão dâqueIês exigidos neste Edital e já âp!êEêntados, o licitante sêrá convocado a
encani.nhá-Ios, em formàco digital, via sj.stema, no prazo de 2 (duas) horas, sob penê de
inabilitaÇáo:
12.5.1.sonente haverá a necessj.dade de comprovação do preenchinênto de lequisitos, mediante
ap resentaÇáo dos documêntos olj.ginais "não digitais", quando houve! alguma dúvj.dê em relaÇão à
integridade do docuÍnento digital.
12,6.Não sêrâo aceitos documentos de habilitaçáo com indicação de CNPJ/CPE diferente
aquêIês legalmente pernitidos :

alvo



12'6.1.se o licitante for a matriz, todos os documentos dêvêrão estar êm ôome da mâtliz, e se o
Iicitantê for a filia1, todos os documentos deverão esta! em none da filial, exceto aquelês que,
pela próplia natureza, comprovadanente, folen eÍnitidos somente en nonê da matriz.
12.7.será inabi.ritado o licitante que não comprova! sua habj-litação, seja po! náo apresentar
qualquer dos docunêntos exigidos ou apresenta-los em desàcordo con o estabelecido neste Edital.
12.8.No câso de inabj.litação, haverá nova verificaÇão, pêfo sistema, dâ eventual oco!!ência do
empate fi.cto, previsto nos Àrts, 44 e 45t da Leí 123/06, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida pâla âcêitaÇão da proposta subsequêntê.
12'9'os documêntos necessálios à habilitaÇão deveráo ser olganizados na ordem descrità neste
instlumento, plecêdidos por índice collespondente, apresentados por qualquer procêsso de cópla
autenticâda po! cartó!io conpetente ou pelo Pregoeiro ou nêItüro da Equj.pe de Àpoio ou publicaÇâo
en órgão da imprensà oficial. Estândo perfej.tamênte legíveis, sem conter borrõês, rasuras,
emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de vatidade. Por ser apenas uma formalidade quê visa
facilita! os trabalhos, a ausência do rêferido Índice não inabilitará o Iicitante:
12.9.I.ouàndo o documênto for obtido viâ fntêrnet sua legalidadê será comprovadà no enderêÇo
eletrônico nele indicadoi
72,9,2,Poderá ser utilizâda, à c!itério do Plegoeiro, a documentaçâo câdâstraI de fornêcedor,
constante dos ârquivos do ORC, para comptovêÇão da autenticidadê de elementos aplesentados pelo
Licitante,
12.10.Havêndo necessidade, o Pregoei!o suspêndêrá a sessão, informando no si-sterna a nova dâta e
horário para a sua continuidáde.
12.11.constatado o atendj.mento às exigênciàs de habilitaÇão fixadas nêstê EditaL, o li.citàntê
se!á declarado vencedo!.

13. O.DO E}ICIIáINEÀTiEN'IO DT PROEOSTÀ !'IIICEDORÀ
13,1,4 proposta final do licitante decfarado veDcedor - pÉopolt Etutllr.d. - deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duàs) horas, a contâr da solicitação do pregoeiro no sistelna
eletrônico, e deverá:
13.1.1.se! elabolada em consonância com âs espêcificâÇôes constantes deste Edital ê seus Ànexos,
redigj.da ern 1lngua portuguesa e impressa em una via ên papêI timbrado do proponênte, quando for
o caso, sen emendas, !asulas, êntlel.inhas ou lessalvas; suas folhas rubricadas e â úItima datâda
e assinada pelo licitante ou seu lepresentante Iegal, com indicação: do valo! globaf da ploposta;
do prazo de entrega; das condiÇóes de paganento; e da sua val-idade,
13,1,2.contêr â indicâÇão do bânco, núhêro dâ contâ ê âgênciê do licitante vencedo!, para fins
dê pâgamentoi
13.1.3,Estar adequada ao último lance ofeltado e a negociação reàIizada, acompanhada, dos
docunentos complênentales evêntuàlmente solicitados, quando necessállos à confirmaÇão daqueles
êxigidos nestê EditâI e já apresêntâdos.
13,2.Será cotado um único preço pala cada iten, com a utllizaÇáo de duas casas decimais, seDdo
que, nesse último caso, a indicaÇão em contrário está sujêita a cor.reÇão, observando-se aos
segulntês critéÍios:
13.2.1.8a1ta de digitos: se!ão acrescidos zeros;
13.2.2.Excesso de dlgiEos: sêndo o primêilo dlgito excêdênte meno! que cinco, todo o excêsso
será suprimido, caso contrálio haverá o arredondamento do dígito anterior para mais e og demais
itens excedeDtes suprimidos.
13.3,os preços deveráo sêr exprêgsos êm moeda colrênte nacioÂal, o prêço unitário e o total ern

algaÍismos e o valo! globa1 da proposta em algalismos e por extenso:
13.3.1.ExisCindo disclepáncj.à entre o preÇo unitário e tota1, resultado da nultiplicaçáo do
preço unitálj.o pela quantidade, o prêço unitário prêvalece!á,
13.3.2.No caso de di.vergência entre o valor numérico e o êxpresso por êxtenso, preva-Iecelá o
valor expresso po! êxtênso;
13.3.3.Fica estabelecido quê havendo divergência de preÇos unitários para um mesmo produto,
prevarlêcerá o de menor valor;
13.3.4.O deságio eventr:alnentê obtido no valor do lote será repassado integEalmente e de formà
linear a todos os sêus itens, sendo que, se após esse ràteio resta! valor unj-tárj.o, para qualquer
item do Iote, §upe!ior ao estimado pelo oRC, será êtribuldo ao respectivo item o valor estimado,
plocedendo-se nôvo Íateio para que seja pleservado o deságio obtido no 1otê.
13.4.A proposta obedece!á aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo consideradô aquelâ
que não co!!esponda às especificaÇôes ali contidas ou que estabeleça vlnculo à ploposta de outro
Licitante.
13.5.4 oferta deverá ser firmê e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital/ sem
conter alternativas de preÇo ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de un
resultado.
13.6.No vaLor proposto estará incluso todos os custos operacionaj.s, encàrgos previdênc iário s ,
trabalhistas, tributários, comerciais e quàisquer outros que incidan direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens.
13.7.4 proposta final deverá ser documêntada nos autos e será levada em consideração no decorrer
da execuÇão do contrâto e aplicâÇâo dê eventual sanÇáo ao Contratado:
13.7.1.Todas as espêcificaçóes do objêto contidas na proposta vinculam o contratado.
13.8,4s propostas que contenhâm á descriÇão do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponlveis na internet, após â homologação.
13.9,o prazo de valj-dade da proposta não será infelio! a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de seu encaninhamento.

l{.0.Dos Rrct Rgos



14'1.Dec]arado o vencedor ê decorrida a fase de rêgularizàÇão fiscal e tlabalhista da Iicitantêqualj.ficada cono tnicroempresa ou empleaa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prêzo
de 30 (t!intà) ninutos, para que quàIquêr lj.cita[te nanifeste a intenção de recorrer, de forma
rnotivàda, isto é, indicando contrâ quais decisões pretende recoller e por quais notivos, em
cãmpo próprio do sistena.
14'2'Havêndo quem se manifeste, caberá ao Pregoêiro verificâr a tempestivj-dade e â existêncla
de motivaÇão da intenÇão de recorrer, para decidi! se admite ou náo o !ecutso, fundaanen tadamente :
14.2.1.Nesse momênto o Pregoeiro náo adentrará no nérito rêcursal, mas apenas verifica!á as
condiçõês de adnissibilidadê do recursoi
74,2,2.A fàIta de manj.festaÇão motivada do Iicj.tante guanto à j.ntenÇão de recorle! importa!á a
decadêncià desse dileito;
14,2.3-Una vez admitido o reculso, o rêcotrente têrá, a parti! dê então, o prâzo de três diês
para apresentar as razões, Pelo sistema eletrônico, ficando os dêmais licitantes, desde Logo,
intimados Parê, quelêndo, aplesentarem contlarrazôes tambén pelo sigtema elet!ônicô, em outros
três dias, que comeÇarão a contar do térmÍno do prazo do recorrente, sendg-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus intelesses.
14.3.o acoLhimento do recurso invalida táo somente os atos insuscetlveis de aprovêitamento,
14.4.Os autos do processo permànecêrão con vista franqueada aos intêressados, no endereÇo
constante neste EditàL

15.0.DÀ RETBERII'RÀ DÀ StSSíO y'UBLICÀ

15.1..q sessão pública poderá sêl reaberta:
15.1.1.N4s hipótêses de provimento de recu16o que leve à anulaÇão de âtos anteriores à realizaçáo
da sessáo púb1ica precedente ou em que seja anuLada a própria sessão pública, situaÇão em que
sêrãô repetidos os atos ênufâdos ê os que dele dependam;
15.1.2,Quando houver elro na aceitação do preço ne.Lhor classificado ou quando o licitânte
declarâdo vencedor náo assina! o contrato, náo letira! o instlumento equivalente ou não complovar
a !egularizaçâo fiscâ1 e trabal-hista, nos telmos do Àrt. 43, 51., da Lei 123l06. Nessas hipótesês,
seláo adotados os procedinêntos imediatanente posteriores êo êncerlamento da etapâ dê lances,
15,2,Todos os licitanteg letnanescentes dêverão sêr convocados para acompanhar a sessão reaberta:
15.2.1.À convocação se dará por neio do sistema elet!ônico (chat) ou e-nail, dê acordo con a
fase do procedimênto licitâtório;
75.2.2.A convocaçáo feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dàdos contidos no Cadastro Dj.gital
do oRC, sêndo responsabilidade do licitante mante! seus dados cadastrais âtualizados.

16. O. DÀ ÀDJUDtCrÇiO E BOaOTOGàçiO
16.1.O objeto da licitaçâo sêrá âdjudicâdo âo Iicitantê declârado vencedor,
câso não haja interposiçáo de rêcurso, ou pela autoridade superioE do oRc,
dog recursos apresentados,
16.2.Após a fase recursaL, constatada a reguLaridade dos atos prêticados,
do ORC homologârá o procedimento licltatório,

por ato do Pregoeilo,
após a regular dêcisâo

a autoridâde auperior

17.0.DÀ ÀrÀ Dt RIGTSTTO Dr PR!çO8
1?.1.Homologada â licitação pela autoridade superior do ORc, se!á formalizada a corlespondente
ata de registro de preÇos, docunento vincufativo, obrigacional, onde constaÍão os plêÇos a sêlem
praticados para os correspondentes Iotes, os órgáos integrantes e respectivos folnecedores, com
características de conpromisso dos mesmos, 5e convocadog, virern celebra! o contrato ou documento
equivalente, para execuÇáo do objeto licitado, nâs condições definidas neste instrumento e sêus
anexos e propogtas apresentadas,
1?.2.O respectivo licitante mãis bêm classificado será convocado pa!a assinar a refelida ata no
prazo dê 05 (cinco) dias consecutivos, considelados da data de lecebinento da notlficaÇão,
podendo o prazo ser pro!rogadô uma vê2, por igual perlodo, quando solicitado pêIo fornecedor e
desde que ocorra motivo justificado acêito pela Àdministração. colhidâs ês assinatu!âs, deverá
ser publicâdo o seu extlato na j.mprensa oficial:
1?.2.1.Na assinatura da ata de registro de preços se!á exigida a comp.ovâção das condiÇôes de
habilitação consignadas neste Edital, que deverão sel nantidâs pêIo licitânte durantê â vigência
da referida ata;
L'l .2.2.caso o licitante primeiro colocado, após convocaçâo, nâo comparecer, não comprovar as
condiÇóes de habilitação consignadàs neste Edital ou se recusa! a assinar a ata, sen prejuízo
da ôplicaçâo das sanções previstas neste ingtrunento e das denais cominações Iegais cablveis a
esse licitante, é fâcultado à AdministraÇão convocar os licitantes rernanescentes, respeitada a
ordem de classificação e sucessivamente, para, âpós â complovâção dos requisitos para
habilitaÇão, analisada a proposta ê eventuaj.s documenlos complemenla.res ê, feiCâ a negociaÇão,
assinar a ata,
17.3.O fornecêdor com pleço !êgislrado passâ!á a ser denominado Detentor dà Àtê de Registlo de
PreÇos, âpós sua dêvida publicaÇão.
17.4.Sêrá incLuÍdo, na respectiva ata na forna dê aÀêxo, o rêgistro dos licitanteE que aceitareln
cotar os lotes com preÇos iguâis âôs do licitante vencedo! na sequência da classificaÇão do
certarne, objetivando a folmaçáo de cadastro dê resêlva, no caso de impossibilidade de atendimento
pelo primeiro colocado da ata, nas segulntes hipóteses:
17.4.1.o registro do fornecedor fo! cancelado ên dêcolrêncià de:
17 . 4 . 1. 1. Descumprir as condições da ata de registro dê preços;
17.4.1.2.Náo retilar â nota de enpeDho ou instrumento equivalente no prazo estabeleci
ORC, sen justificativa aceitáveL;
17.4.1.3.Não aceitar reduzir o seu preÇo registrado, na hipótese deste se tornar superior
praticados no mêtcadoi ou

pelo

es



L1 .
ou
!'7 .

proceder

.Sofrer sanÇào previ-sta nos Incisos IÍI ou IV, do caput, do Art. 87, dà Lei 8,666193,
t. 7o, da Leí L0,520/02,
câncêlanento do registlo de preços por fato supêrveôiente, decotlênte de caso fortuito
maio!, quê prejudique o cumplimento da ata, devidanente comprovados e justificados:

,Por razáo de interesse público; ou
.À pedido do fohecedo!.
ocorrência de cancelamento do legistlo de preÇos pala dêtelminado lote, pode!á o ORC
à novê licitôção para êfêtivàr â correspondente contrataÇão, sem que caiba direito a

lecurso ou indêni zaÇão.
17 . 6. Seráo registlados na atâ:
1?.6.1.os pleÇos e os quântitativos do licitante mais bem classificado durante a fase
competitiva; ê
17,6,2.N4 forma de anexo, os Iicitêntês que aceitaren cotar os lotes con prêÇos iguâis aos do
licitônte vencedo! na sequência da c]âssificaÇão do celtaÍnê, o referido ênexo consiste nâ
colrespondente àta de rêa1izâçáo da sessão púbIica destâ licitação.
1?.7.4 orden de cLassificaÇão dos licitantes registrados na ata deve!á ser respeitada nàs
contratações.
1?.8.É vedado êfetuar acréscimos nos quantitativos fixêdos pela ata, incLusive o âcréscimo de
que tlata o §l', do A!t. 65, da ],ei 8.666193.
17.9.4 existência de preÇos registrados não obriga a Àdlninistração a contlata!, facultando-se à
realizaçâo de licitação especlfica parâ a aquisição pretendida, asseguaada preferência ào
fornecedor legistrado en lgualdade de condiçôes.
17.10.Deco.rrido o prazo de \ralidade da proposta apresentada, sem que haja convocaÇâo para a
âssinatura da atâ, os licitântes estarão libelados dos conpromissos assumidos,
17.11.4 ata de registro de preÇos resultante deste certame te!á à vigência de 12 (doze) meses,
considêradâ da data dê publicação dê seu extÍato nâ imprensa oficial.
1?.12.Às contlataÇões que se enquadralem nas situações elencadas no Alt. 57, da Lei 8.666/93 e
suas alteraçôês, podêrão te! sua duração prollogadâ, observado os prazos esEabelecidos na
legislação e as di.sposiÇões deste instrumento e seus anexos, devendo ser dinensionada com vistas
à obtenÇão dê preÇos e condiÇões mais vantâjosas para o oRc,

18. O.DO GERENCIüIEITO DO SI8TE4
18.1.À adninistraçâo e os atos de contlole da ata dê registro de preços decor!êhte da plesente
licitâÇão sêrá do ORC, através do Depaltamento de Compras, atuândo como Gerenciador do Sistemâ
de RegistÍo dê Preços.
18.2,Caberá ao gerenciador a reali.zaÇáo periódicà dê pesquisa de mercado pâra comprouaçâo de
vatajosidade, acompanhando os preÇos praticados para os respectivos lotes legistrados, nas
nesmas condiÇões ofeltadas, para fins de controle e, confonne o caso, fixaçáo do valor náximo a
se! pàgo para a correspondêntê contratação,

19.0,DO9 USrtríRrOg DÀ 
^tÀ 

DE RECTSIAO DE PR!çOS
19.1.4 ata de registro dê preços, dulante sua vigência, pode!á ser utilizada:
19,1,1.PeIo ORC, que tanbéÍn é o órgão gêrênciador responsável pel.a administlação e controle da
ata de registro de prêços, lepresentôda pefa sua estrutura organizacional definida no respectivo
o!çàmento Programa.
19,2,O usuário da ata, sempre que desêjar efetivar a contrataÇão do objeto registrado, fará
através de soficitação âo gerenciado! do sistema de rêgj.stro de preços, mêdiante plocesso
!eguIa r.

20. O. DÀ CONrl'RÀ!ÀçlO
20,1,4s obrigaÇões decorxentes da execuÇão do objêto dêste certame, constantes da ata de registro
de preços, serão firmadas com o fornecedor registlado, observadas as condiÇões estabelecidas no
presente instrumento e nas disposiÇõês do Art, 62, da Lei 8,666/93, e a contraÇáo será fornalizâda
po! intermédio de:
20.1,1.Pedido de Comprâ quàndo o objeto não envofver obrigaÇóes futuras, inclusive agsistêocia
e galantia;
20,1,2.Pedido de Compra e contÍato, quaÀdo presentês obrigaÇões futuras.
20,2.O pÊazo para retirada do Pedido de Comprâ será de no máximo 05 (cinco) dias consecutivos,
considerados da data da convocaÇão:
20.2.1.o prázo de convocação poderá ser proraogâdo uma vez, po! igual periodo, quando solicitâdo
pe1à palte dulante o sêu transcurso e desde que ocorra notivo justificâdo aceito pê1à
Àdmin j.s traÇáo,
2O,2.2.Neo atendendo à convoêaÇão para Íêtirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do
prazo de validadê da ata dé registro de preços, o fornecedo! perderá todos os direitos que
porventurâ tênhâ obtido como vencedo! da licj.taÇáo;
20.2.3.ouândo da !eferida formalizaÇão da contratação será exigidâ â comprovâÇão das condições
de habilitaÇão consignâdas neste Edital, que deveráo ser mantidas pêIo fornecedor durante a
vigência da êontrã têção;
20.2.4,Caso o fornecedo! regisErado na ata, apó9 convocação, não comparece!, não comprovar as
condiÇ6ês de habiLitaÇão consignadas nêste Edital ou se recusar a retirar o Pedido de Compla,
sêrn prêjuÍzo da apLicação das sanÇões previstas nêste instrumento e das demais cominaçôes legais
cabÍveis a êssê licitante, é facultado à ÀdninistràÇão convoca! os Iicitantes remaDescentês,
respeitada â ordem de classificação e suce s s j.vamente, ben como a hipótese da êxistência de
cadastro de reserva, para, após a complovaÇão dos lequisitos Para habilitação, anal
proposta e eventuâis documentos complênêntares ê, feita a negociâção, assina! ou !e
instrumento nêcêssário a fornalizaÇão dâ cont!âtaÇão.
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20'3'o quantitativo do objeto a se! executado sêlá exclusivamente o fixado no corrêspondente
Pedido de Compra e obselvará, obrigatori anen te, o valo! registrado na lespectiva ata,
20.4.4 supressâo do lote registlado poderá se! total ou parcial, â critério do gêreocj.ador do
sistêma, considerando-sê o disposto no Alt. 15, S4., da 8.666193,
20'5.O contrato ou -instrunento equivalente, decorrênte do plesente certane, dêverá ser âssinado
no prazo de vâIidadê da respectiva ata de registro de preÇos,
20'6.0 contrato quê eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá sêl
alterado com â devida justificativa, unilaterâImente pelo contratante ou po! acoldo entre as
partes, nos casos prêvistos no Alt. 65 ê será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto
nos Àrts. 11 , '18 ê 79, todos da lei 8.666193; e realizado nâ forma de fornecimento parcelada.
20.7.o contratado fica obrigado a âceitar, nas nesmàs condiÇões contratuais, os acréscj.mos ou
supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, s1., dâ Lêi
8,666/93, NenhulÍl acréscj.mo ou suplessáo poderá êxcede! o fimite estabelecido, salvo as supressões
resultantes de acordo celêbrado entre os cont!âtântes.

21. O.DO REÀ'U8TI}'EN5O
21.1. Preços registrados - revisão:
21.1.1.No caso de reconhêcimento do desequillbrio econômico-financeiro do preço inicialmente
legist.râdo o gerenciado! do sisEema, sê julgar conveniente, pode!á optar pelo cancelanênto do
preço, li.beràndo o folnecêdor do compromisso assumido sêm aplicâção de penàLidadês, ou deteEninar
a negociação.
21.1.2,ouando o preço registrado tornar-se superio! ào praticado no mercado por notivo
aupervêoiênte, o gêrênciâdor do sistema convocêrá os fornêcedores para nêgociârem a reduÇão dos
preÇos aos valoles praticados pelo mercâdo, mantendo o mesmo objeto cotado, quatidade ê
esPêcificações. Os fornecedores que náo aceitalem leduzir sêus preços aos valores praticados
peLo mercado serão l-ibelados do compronisso assumido, sem aplj.caÇão dê pênalidade. À ordem de
classificaçâo dos fornecedorês quê âceitarem reduzir seus pleÇos aos valores dê mercado observa!á
a classificaÇão original.
21.1.3.Na ocorrência do preÇo dê mêrcado torna-se superior aos preÇos registrados ê o fornecedo!
náo puder cumprir o compronisso, o órgão gerenciador podêrá:
21.1.3,1.Libera! o fornecedor do complomisso assumido, câso a comunicaÇão oco!ra antes do pedido
de folnecimento, e sem aplicâção da pênalidâdê se confirmada a veracidâde dos motivos ê
conplovantes aprêsêntadog; ê
2L,1.3.2.Convoca! os demais fornecedorês para assêgular iguaf oportunidade de negociaçâo,
2L,7,4.o leafinhaÍnênto develá ser precedido de pesquisa de preÇos p!évia no mêrcado, banco de
dados, indj.ces ou tàbelas oficiais e/ou outros nêios disponíveis que assegurem o levantanento
àdêquado das condiçôes de mercado, envolvendo todos os elementôs rnateriais parà fins de guardar
a justa remunelação do objeto cont!âtado e no êmbasânento dà decisão de deferir ou rejeitar o
pedido.
21.l.s.Definido o valor máximo a ser pago pelo ORc, o novo preço para o lespectivo Lote devêrá
ser consignâdo âtrâvés de âpostilàmento na Ata de Rêgistro dê PreÇos, ao qual estará o fornecedor
vinculado,
21.1.6.Não havêndo êxito nas nêgociações, o oRc dêve!á procêdê! à rêvogaÇão dâ Àta dê Rêgistlo
de Preços, adotando as medidas cabiveis para obtenção da conttataÇão mais vantajosa.

21.2 . Prêços contratados - reajuste:
2!,2.)..os pleÇos contlatados sáo fixos ê irreajustáveis no pràzo de um âno,
2L,2.2.De\tto do plazo de vigência do contrato e mediante solicitaÇáo do Contrátâdo, os preÇos
poderáo sofrer reâjuste âpós o intelrêgno de um ano, na mesma propo!ção dà variação verificada
no fPCA-IBGE acumul-ado, tomando-se por base o mês de aprêsêntaÇáo da respectiva proposta,
exclusivamente parâ as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
21.2.3.Nos reajustes subsêquêntes ao plimeiro, o interrêgno mÍnimo dê um ano sê!á contâdo â
partir dos efeitos financeiros do úItimo reajuste.
21.2.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratànte paga!á ao
Contratado a importância cêIcuIadâ pêla ú1tj.mê vàriaçâo conhecida, liquidando à diferênÇa
correspondentê tão logo seja divulgádo o lndicê definitirro. Fica o Contratâdo obrigado â
apresentaÍ neÍnória de cáIcu.Io rêferente ao rêâjustanênto dê preÇos dô vafor lemanescente, sempre
que este ocolrer.
21.2,5.Nas aferiÇões finais, o lndice utllizadô para reajuste será, obligatoriamente, o
dêfini.ti-vo.
2L,2.6,Caso o lndice estabelecido para reajustamênto venhâ â ser extinto ou de qualquer forÍna
não possa nais ser utilizado, se!á ãdotado, em substituiÇão, o que vier a ser deterninâdo pêLa
Iegi.slação então em vigor.
2l ,2.'1 .Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegêrão novo lndice
oficial, para reajustanento do preço do valor remanescente, po! meio de termo aditirro.
2f .2.8.o reajuste poderá se! realizado por apostilamento.

22.O.DA COMPBOI TÇÃO DE EECUçlO t B.ECIBI]@NrIO DO OB,lErO
22,1.Executada a presente contrataÇâo e observadas as condiÇôes de adimplemênto das obrigaÇóês
pactuadâs, os plocedimentos e plazos para !eceber o seu objeto pelo ORC obedece!ão, conforne o
caso, às disposiÇõês dos Arts. 73 a'l6t da Lei 8,666193.
22.2.getão designados pelo ORC representantes com atribuiçõês de Gesto! e Fiscal do respêctlvo
contlato, nos teamos da norna uigente, especialnente pala acompanhar e fiscaLizar a sua
Íe apectivamen Le, permitida a contlatação de terceiros para assistência ê subsldio de in
pertinentes a essas àtribuiÇões.
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23.0.DÀS OBRIGÀÇõES DO @NEnr:r,»úE E DO CONrRrràDO
23. l.ObrigaÇõês do Contratante:
23.1.1.Efetua! o pagamento rêlativo ao objeto contratado efetivanente rêaIizado, de acorcto comas cIáusulas do respêctivo contlato ou outros instruhentos hábeis;
2 3 ' 1 . 2 . Propolciona r ao Contratado todos os meios necessálios para a fiel êxecuÇâo do objeto dapresente contlataçáo, nos termos do colrêspondentê instruhento de ajuste;
23.1.3.Notificar o contratado sobrê qualque! irregularidade encontrada quanto à quali.dade dos
produtos gu serviços, exercendo a nais ampla e completa fiscallzaÇão, o que não exime o Contrat.ado
de suas responsabilidâdes pactuadas e pleceitos .Legais;
23'1.4'outras obrigaçôês estaberêcidas e relacionadas na Minuta do contrato - Ànexo rv.

23.2.ObrigâÇóês do Contratado:
23.2.1.Responsabj.]lzar-se por todos oE ônus ê obrigaÇôes concelnentes à ]egislâção fiscal,
civir, tributá!ia e trabarhista, bem como por todas as dêspesas e compromis;os assumidos, aqualquêr tlturo, perante seus fornecedores ou têrceiros em razáo dà êxecuÇão do objeto
cont!atado;
23.2,2.SubBtituir, arcando coÍn as despesàs decorrentes. os materiais ou serviços que apresentarem
defeitos, alteraÇõês, inpelfeiçôes ou quaisquer irregu-Iaridades discrepantes às exj.gências do
instrumento dê âjuste pactuado, âinda que constàtâdos sotnente êpós o recêbinênto ou pagêmênto;
23,2.3.Nâo t.ansferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contrataÇão, salvô mediantê
p!évj.À e explêssa autorizaÇão do Contratantei
23'2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outlos ingtlumentos hábêis, ern compâtibilidade
con as obrigaÇões assumidas, todâs as condiçôês dê hebilitaÇão e qualificação êxigidas no
respectivo processo licitatório, confolmê o caso, apresentando ao Cont!atante os documentos
necessálios, semple que solicitado;
23.2.5.Eniti! Nota EiscaI corlespondente à sede ou filiaI da emplesã que efêtivamêntê participou
do certame e consêquentênente apresentou â documentaçâo exigida na fase de habj.Iitaçãoi
23,2.6,Executar todas as obrigaÇôes assunidas sempre com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamêntê, dentlo dos p!êcêitos 1êgôis, normas ê especificaÇões técnicas
correspondentes;
23.2.7.Outras obrigaçôes estabelecidas e !elacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo IV.

2{.O.DO PÀGÀI'ENTO
24.1.o pagamento sêrá realizado nediante plocesso regular e em obselvância às normag e
procedimentos adotâdos pelo ORC, da seguinte Ínaneira: Para ocolrer no prâzo de trinta dias,
contados do período de adimplemento,
24,2.o desembolso náximo do perlodo, não será superior ao valo! do respêctivo adinpLenento, de
âcoldo com o cronoglana aprovado, quando for o caso, e senple em conformidadê com â
disponibilidade de recursos financêiros.
24,3,Nenhun valor sêrá pago ao Contratado enquanto pendente de liquj.dação qualquer obrigaÇão
finânceilâ que lhe for imposta, em vj.rtude de penalidade ou inadiÍnplência, ô quaf poderá ser
conpensâda com o pagamento pêndêntê, sen quê isso ge!e dirêito a acréscimo de qualquer natuleza.
24.4.Nos casos de eventuais êtlasos de pâgamênto nos teÍltlos deste instlumento, e desde que o
Contratado nâo tenha concolrido de aLguma forna pala o atraso, sê!á admitida a compênsaçáo
financeira, devida dêsde ê data limite fixada pa!ê o paganento até a datâ correspondente ao
efêtivo pagamento da párcela, Os encalgos moratólios devidos êm razáo do atlaso no pagamento
serâo calculados con utj.Iização da sequinte fórmul-a: EM = N r vP x I, onde: EM = encargos
Ínorató.riosi N = número de diês entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamentoi
VP = valor da parcela a ser paga; e I = índi-ce de conpensaÇâo financeira, assim âpulado: I =
(TX + 100) + 365, sendo Tx = percentual do IPCÀ-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na
sua faltâ, um novo lndice adotado pelo Governo Eederal que o substitua. Na hipótese do lefelido
lndice êstabêIecido pâra a compensação financeila venha a ser extinto ou de qualque! forma não
possà mais ser utilizado, será adotâdo, em substituição, o que vie! a ser dêtêrminâdo pêIâ
legislaçâo então em vigor.

25. O,DAS gÀlrÇôEg rDldNrlrrRÂrr\ras
25.1.0uêm, convocado dentro do plazo de validade da respectiva ata de reqistro de preços, náo
celebla! o contrato. deixar de entregar ou âpresêntâr documentêção falsa exigida pala o cêrtame,
ensejar o retârdâmênto da exêcução de seu objeto, não nantiver a proposta, falha! ou fraudar na
execuÇão do contrato, comportâr-se de nodo inidôneo, decfarar informaçôes falsas ou cometer
fraude fiscal, gâlantldo o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitâr ê contlâtâr com a
União, Estados, Distrito Federal ou MunicÍpios e, será dêscredenciado do Sistena de Cadastramento
Unj.ficado de Fornecedores SIcAF do Governo Eederà1 ê dê sistelnas sêmelhantes mântidos por
Estados, Dist.rito Eederal ou Municlpios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, aem prêjulzo das
multas prêvistas neste Edital e das denais cominaçÕes legais.
25,2.Às !êfelidas sânÇões descritas tanbém se aplicam êos integrântes do cadastlo de Éeserva
quê, coÂvocados, não honlarem o compromisso assumido sêm justifj.catj.va ou com justj.flcativa
lecusada pela AdministrâÇão.
25.3.4 recusa injusta em dêixâr de cumpri! as obrigações assumidas e preceitos Iê9ais, sujeita!á
o Contratado, gârantida a p!éviâ defesa, às seguintes pênalidêdes previstas nos Arts. 86 e 8'7'
da Iei 8,666/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5S (zero vlrgula cinco por cento)
ap.licada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na exec
objeEo ora contratado; c - muLta de 10t (dez por cênto) sobrê o valo! contratado Pela 1ne
totaf ou parcial do contrato; d - s imu l taneamênte, qualquer das Penalidadês c
fundament.adas na Lei 8.666/93 e na l,el 70.520/02.
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25.4.Se o valor da multa ou indenizaçâo devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
aPós a comunicaÇão ao Contratado, será automaticamente descontado da primei!a parcela do
pagâmento a que o Contlatâdo vie! a faze! jus, aclesci,do de juros noratórios de 1E (um por
cento) ao mês, ou, quando fo! o caso, coblado judicialmente.
25.5.Àpós a aPlicaÇão de quaj.squer das penalidades previstas, realizâr-se-á comuniêaÇáo escrita
ao contratado, e PubLicado na imprensa oficial, excluídas ês penêtidades de advertência e multa
de mola quando for o caso, constando o fundamento lega1 da punj.Ção, informândo ainda que o fato
será rêgistrado e publj.cado no cadastlo correspondênte.

26.0.DÀS DrgEOSrçõEt @Ràtg
26.1.D4 sessáo púb1ica do Pregão divulgar-se-á Ata no sistena eletrônico.
26.2.Não havendo êxpediente ou ocolrendo qualquer fato supervenientê que impeça a rêalizaÇão do
cert.ame na data marcada, a segsáo sêtá automaticamente t!ânsferidâ pala o primeiro dia úti1
subsequênte, no mesmo horário ante!iormente estabelecido, desde que nâo hêjâ comunicaÇâo ern
contrário, pelo Pregoeiro,
26.3.Todas as referências de tenpo no Edj.taI, nos seus Anexos, no aviso e durante a sessão
púbIica observârão o horário de Brasífia - DE.
26.4.No julgamento das propostas ê da hâbi]itêÇão, o PregoeÍro poderá sanal eÍros ou falhas que
não alteren â substância das propostas, dos documentos e suâ validade ju!Ídj.ca, mediante despacho
fundamentado, regi.strado en Àta e acêsslvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia parâ
fins de habilitêÇão e classificaçáo.
26,5,A homologaÇão do resultado desta Licitação não imp.Iicará direito à contratação.
26.6.Às normas disciplinâdorâs da Iicitação seráo sempre interpretadas em favo! da ampliaÇáo da
disputa êntre os inte!êssados, dêsdê que não comprômêtan o interesse do ORC, o plincípio dâ
isonomia, a fi.nalidade e a segurança da contrataÇão.
26.7.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e àpresentaÇão de suas propostas e o
ORC náo será, em nênhum caso, responsável por êsses custos, indêpêÂdentemêntê da conduçáo ou do
lesultado do procêsso licitatório.
26.8.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital ê sêus Ànêxos,
excluir-se-á o dia do inlcio e incluir-se-á o do vencimênto. Só sê iniciam e veDcem os prazos
em dias de expediente no ORc.
26.9.o desatendinento de exigências fornais não essencj.ais não j.mportará o afastamento do
licitante, desde que seja posslvel o aproveitàmênto do ato, observados os princlpios da isononiâ
e do interessê púb1ico.
26.10.Em câso de dj.vergência entre disposj.Ções do Edital e de seus Ànexos ou demais peÇas que
compõem o processo, prevalêcerá as do Edital.
26.11.Decairá do direj.to de impugnar perante o ORC nos termos do presentê instlumento, aquele
que, tendo-o aceitado sem objeção, venha a aplesentar, depois do julgêmento, fal-hâs ou
irregulalidâdes que o viciaram hipótesê em quê taL comuni.cado nâo terá efei.to de recurso.
26.\2.As dúvidag surgidas após a apresentaçâo das plopostas ê os casos omissos neste instrumento,
ficaráo única e excLusivamênte sujeitos a interpretaÇáo do Pregoeiro, sendo fâcultada ao mêsmo
ou a autoridade supêrior do ORC, en qualquer fase da licitaÇão, a PromoÇáo de diligência, nâ
forma do Art, 43, §3', dâ Iêi 8.666/93, destinadâ a esclêtecer ou a complementar a instruÇáo do
Processo,
26,13.O Edital e seus Ànexos também estâo disponibilizados na íntegra no êndereço eletrônico:
https://wr^,w.portaldeconpraspublicas.com.bt; ê podêrão ser lidos, e quando fol o câso obtidos,
nediantê processo leguLar e obgêlvâdos os procedimentos definidos pelo oRC, no enderêço: Av'
Presidente ,João Pêssoa, 47 - Centro - Mogê1ro - PB, nos horários normais de exPêdiente: das
08:OO âs 12:OO horas; tnesno enderêço e horário nos quals os autoa do procêsso administlativo
permaneceEáo com vista franqueada aos interessados.
26,14.Pala dirimir eventuais contlovérsias decolrentês deste certame, excluido qualquer outro,
o foro competente é o da Comalca de Itabaiana, stado da Paraíba

Mogeiro - PB, Junho de 2021.
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Àlllxo I -

TERMO DE

PRlclO Er.rrRôNrCO No 00006/2021

REFERÊNC1À - ESPECTEÍCÀÇÔES

1.0.DO OB,rErO
1.1.Constitui objeto dêstâ licitaÇáo: CONTRÀTAÇÀO DE EMPRESA PARÀ ÀoUIsIÇÃo DE cHoRMEBooK, PÀRÀ
CRIAÇÃO DE SALÀ DE AUI,Â 4.0 COM SUPORTE AO ' GOOGLE WORKSPACE EOR EDUCATION I PARÀ ÀUXILIAR À
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

2 . 0 ,DÀ ,rusIltlcÀrrvt
2.1.4 contrataÇão acima desclita, que será plocessadô nos termos destê instrunento convocatório,
especificaÇões técnicas e infornaçôes conplementares quê o acompaDham, quando for o càso,
justifica-se: PêIa necessidâdê da devida efetivaÇáo de conpra para suprir demanda especifica -
CONTRÀTÀÇÃO DE EI,íPRESA PARÀ AOUISIçÀO DE CHORMEBOOK, PÀRÀ CR]AçÂO DE SÀIÂ DE AULA 4.0 CO}í SUPORTE
ÀO ' GOOGLE ÍIORKSPÀCE EOR EDUCÀTION ' PA.RÀ ÀUXÍIIÀR À SECRETARIA DE EDUCÀÇÃO DESTE I.{UNÍCIPIO _

considerada opoltuna e imprê s ci. ndlvel, bêm cono lêlevante nedidà de interesse público, e ainda,
pela necessidade de desenvolvitnento de aÇões continuadas para a promoção de atividades
pertinentes, visando à mêximizaçâo dos reculsos êm relação aos objetivos progEanados, obselvadas
as diretrizês e metas definidas nas ferrâmêntas de planejamento aprovadas. Destacarnos que os
serviÇos e peÇas para a instalaÇão flsica do ki.t nuttimÍdia (PROJETOR MULTIMÍDIÀ, i{EBCÀN, CÀIXÀS
DE SOM ÀCÚSTICÀ ÀMPIIFICADA) são partes integrantês do objeto que têm como ênclusividade dar
atendimento a instalaçâo, onde A CONTRÀTÀDÀ vencedora do lote 3 deverá j.nstâIar cada PROJETOR
MUfTÍMÍDrA, wEBcAN, cAlxÀs DE soM AcÚsTrcA AMPTTETCADA atendendo os sêrviÇos de máo de obla e
peÇas necessária:

2.2.4s caracterÍsticês e especificaçõês do objeto ola licitado 9ão:
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3. O.DIS OBRIGÀçôES DO CcLlrBÀ!àÀTE
3.1.Efêtuar o pagamento rêlativo ao objêto contratado efetivamente leâIizado, de acordo com as
cIáusulas do respectivo contrato ou outlos instrumentos hábeis.
3 . 2 . Proporciona! ao Contratado todos os meios necesgários para a fiel execuçâo do objeto da
presente contratação, nos telmos do cortesPondentê lnsErumento dê ajuste'
3.3.Notificar o contraLado sobre qualquer irlegularidade encontrada quânto à qualj.dade dos
produtos ou selviÇos, exelcendo a rnais ampla e completa fiscalizâçâo, o que nâo exime o Cont!atâdo
dê suâs lesponsabilidades pâctuàdas e preceitos Iegais.
3.4.outras obrigaçóes estabelecidas e reIâcionadas na Minuta do contrato - Anexo IV.

a.o.DAs oBRrGÀçõES DO CONrRrràDO

Projetor MuItirÍdia -
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6. 0.DO REÀ4,USAãüEIÍEO
6.1. Preços registrados - revisão:

4 ,1 , Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigaÇões concernentes à legj.slaÇão fiscaL, civil,
tributária e trabalhista, ben como por todas as despesas e compromissos assumidos, a quâlquer
tÍtu1o, perante seus fornecedores ou terceiros em lâzão da execuÇão do objeto conttatado,
4.2.Substituj.r, alcando com as despêsas decollêntes, os materiâis ou serviços que apresentâ!ên
defeitoE, alteraçôes, itnpelfeiÇões ou quaisquer irrêgularidades discrepantes âs exlgências do
instrumento de ajustê pactuado, ainda que constatados somentê âpós o recebinênto ou pagamento.
4,3,Não transfeli! a outrem, no todo ou em palte, o objeto da contrataçâo, salvo mediante prévj.a
e expressa autorizaÇão do Contratante.
4,4,Manter, durante a vigência do contrato ou outlos instrumentos hábeis, êm conpatj.biLidade
com as obri.gações assumj.das, todas as condiçôes dê habiLitação e qualificaçáo exigidas no
resPectivo procêsso licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos
necessários, senpre que solicitado.
4.5.Enitir Notê EiscâI colrespondênte à sede oLl filiât da enpresa que efêtivamente participou
do certamê e consequentemente aprêsentou a documentaÇão exigidâ na fase de habilitaÇão.
4.6.Executar todas as obrigaÇÕeg assunj.das sempae con observância â nelhor técnica vigente,
enquadrando-se, ligorosanente, dentro dos prêcêitos legais, normas e especificaÇõês técnicas
correspondentes,
4,7.Out!âs obrigaçóes estabelecj.das ê lelacionadas na Minuta do Contrato - Ànexo IV,

s.O.DO PRT.ZO E DÀ 1rÍ6ICIÀ
5.1,.O prazo náximo de entlega do objeto da contrataçâo,
hipóteses previstas no À!t. 5?, §1.', da Lel 8.666/93,
da emissão do Pedido de Compra:

Entrega:60 (sessenta ) dj-as.
5.2.À vigência do !espectivo contrato será detêrmlnada:
2021, considêrado dê dêta dê sua assi-natura.

que adrnitê prorrogaÇâo nas condiÇõês ê
êstá abaixo indicado e sêrá considerado

até o fi.nal do exerclcio financeiro de

supervenientê, o gerenciador do sisteÍna convocârá os folnêcêdores para negocj.alen a ledução dos
preços aos valores prâtiêados pelo merêado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e
especificaçõês. Os fornecedores que nâo aceitarem reduzir seus preços aos valores platicados
peLo nercado serão .Iibêrados do complomisso assumido, sem aplicaÇão de penalidadê. À oldem de
classificação dos fornecedores que aceitáreÍn rêduzir seus pleÇos aos valores de mercâdo observa!á
a classificação olj.ginal.
6.1.3.Na ocorrência do prêÇo de mercádo tolna-se superior aos preços registrados e o fornecedo!
não puder cumprir o conplomisso, o órgão gerenciador poderá:
6.1.3.1.Iibera! o folnecedor do compromisso ás.sumido, caso a conunicaÇão ocolra antês do pedido
de forDecimento, e sem aplicação da penali.dade se confirnada a veracidade dos motivos ê
comprovantes apresentados; e
6 . 1 . 3 . 2 . Convocar os dênais fornecedores para assegurãr iguâI oportunidadê de nêgociâÇão.
6.1.4.O realinhamento devêrá sêr plecedido dê pesquisa de preços prévia no mercado, banco dê
dâdos, lndices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponÍveis que assegulen o levantamento
àdequado das condiÇõês de mercado, envofvendo todos os elementos matêriais pata fins dê guarda!
â justa remunelação do objeto contratado e no embasanento da decisâo de deferir ou rejeitâ! o
pedido,
6.1.5.Dêfinido o vaLor máximo a ser pâgo pelo oRc, o novo preço para o respectivo lotê dêverá
ser congignâdo através de apostilamento na Àta dê Registlo de Preços, ao qual estará o folnecêdo!
vinculado.
6.1.6.Não havendo êxito nas negociaçôes, o oRc deverá procedeE à ÍêvogaÇão da Atê de Regj.stlo
de Preços, adotando as medidàs cablveis pala obtênção da cont!àtaÇão mais vantajosa'

6.2, Preços contratados - reajuste:
6.2.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de utn ano.
6.2.2.DenE!.o do prazo dê vigência do contrato e mediântê solj.citaçêo do Contratado, os p!êÇos
poderão sofrer rêajuste após o j.nterregno de um ano, na hestna proporÇão da variação verificada
no IPCA-IBGE acumulado, tomândo-se por base o nês dê apresentação da respectiva proposta,
e,(cLusivamente para as obrigaÇ6es inic.iadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6,2,3,Nos reajustês subsequentes ao prinêiro, o interregno nlnimo dê um ano se!á contado a
partir dos efeitos financeiros do últino reajustê.
6,2,4,No caso de atraso ou não divulgaÇão do lndice de reajustamento, o Contratante pagará âo
contratado a inpoltância calculada pela úLtima variaÇáo conhecida, Liquidando a difelença
corlespondente tão logo seja divulgado o indice definitivo, Eicà o Contratado obrigado a

âpresentar memória de cá1culo Íefêrêntê ao reajustamento de p!êços do valor rêmanescênte, semple
que este ocorler,
6.2.5.Nas aferiÇôes finais, o lndice utilizâdo pa!a reajuste será, obliga toli amente, o
defi.nitivo.

6.1.1.No caso de reconheclnento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inj.cialmente
regiatrado o 9êrênciadot do sistena, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelanento do
preço, liberando o folnecedo! do compromisso assumido sem aplicaÇâo de penalidades, ou deterninar
a negociação.
6.1.2.Quando o preço registrado tornar-se superior ao pràticado no mercado por motivo

6.2.6.caso o índice estabelecido para leajustamento venha a ser extiDto ou de qualqu
não possa mais se! utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser detêmj.n
Iegj.slaÇão então em vi.go! -

el folma
pela



6,2 .'7
o fici

.Na ausência dê previsáo Legal quanto ag índice substituto, as pêltes elege!ão novo lndice
aI, pâla reajustamento do pleço do valo! renanescente, por meio de tel1no aditivo,
.O reajuste poderá ser leâlizado por apostilamênto,

7. O.DO PÀqÀUENEO
7.1.o pagamento se!á realizado mêdiànte processo legulêr e êm observânciê às nornas e
procedimentos âdotados pelo ORC, da seguinte maneira: Para ocorler no prazo de trinta dias,
contados do peliodo de âdimplêmento,
7.2.o dêseÍüolso náxüno do perÍodo, nâo será superior ao valor do rêspectj-vo adinplemênto, de
acoldo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e gemprê em confortnidade com a
disponibilidade de reculsos financeiros.
7.3.Nenhun valo! será pâgo ao Contlatado enquanto pendente de liquidâção quatque! obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de pênâlidade ou inadimplêhcia, a qual pode!á ser
compensada com o pagamento pendente, sem quê isso gere direito a ac.réscino de quâlqueÍ natureza.

8.0.DÀ C(!íPROI ÀÇíO DÉ EECUÇâO r RTCEBIIiENIO DO OB.MO
8.1.Executada a prêsênte contratação e obsêÍvadas as condiçõês
pactuadas, os procedimentos e prazos parâ recebe! o seu objeto
câso, às disposições dos Alts. 13 a'16, da Lei 8.666,/93.

de adinplemento das
pelo ORC obedece.eo,

obriga Ções
conformê o

9 . 0 . DOs PROCTDDTETT(IS DE EISCII.IZÀçiO D GEREIfCINONAO
9,1,Serão designados peLo Contratante replesentantes com atlibuiÇõês de Geator e Fiscal do
contlato, nos termos da noÍra vigente, especialnedte pa!a aconpanhar e fiscalizar a sua execuÇão,
re spect ivamente, permitida a contlatação de terceiros pâra assistênciâ ê subsídio de pêrtinentes
a essas atribuiçôes.
9.2.4 administraÇão e os denais atos de controle da correspondente Ata de Registro de preÇos,
decorrente do compêtentê processo licitãtóriô, serão realizâdos através do Dêpartamento dê
Complas, atuando como Gerenciâdor do Sistena dê Registro de preços,
9.3.Caberá ao gêrênciador a realj.zàção periódica de pesquisa de mercado para comprovaÇão de
vantajosidade, acompanhando os pleÇos praticados para os respectivos lotes registrados, nas
mesmas condiÇões ofertadas, pala fins de controfe e, confoíne o caso, fixação do valor máximo a
ser pago para a correspondente contrâtação.

10. o.DÀS 8INÇõES rDrrINÍ gÍRrÀfrrÀS
10,1,Quem, convocado dentro do plazo de validade da .respectiva ata de rêgistro de preços, não
cêIêbrar o contlato, deixar de entregâr ou aplesentar documentação falsa exigida para o certâme,
ensejar o rêtardamênto dâ execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhâr ou frauda! na
execução do contrato, conportar-5e de nodo inidôneo, declarar inforrnaçóês falsas ou cometet
fraude fiscal, garantido o dirêito à anpla defesa, fica!á ünpedido de 1i-citar e contlatár com â
União, Estados, Distrito Eedela1 ou Municípios e, sêrá descredenciado do sistema de Cadastranento
Unificado de Eornecedoles SICÀF do Governo Federal e de sisternàs semelhantes mantidos pol
Estados, Distrito Eederal ou MunicÍpios, pelo prazo dê até 05 (cinco) anos, sêm prêjuÍzo das
muLtas previstas nestê Edità1 e das dêmais cominaçõês 1êgais,
10.2.Às !eferidas sânçôes descritês taÍüém sê aplicam aos integràntes do cadastro de reserva
que, convocados, não honraren o compronigso assumiclo sen justificativa ou com justificativa
lecusàdâ pelà Àdminis tràÇão.
10.3.4 lecusa injusta em deixar de cuÍnprir as obrigâçôes assumidas e preceitos Leqais, sujêitará
o Contratado, garantida a prévia defêsa, às seguintês penalidades previstas nos A!ts. 86 e 8?,
da lei 8.666,/93: a - adveltência; b - nultô de mora de 0,5t (zero vlrgula cinco por ceDto)
aplicada soble o valo! do cont!âto por dj.a de atraso na entrega, no inlcio ou na execuÇáo do
objeto ora contratadoi c - multa de 10t (dez por cento) sobre o vàlo! contratado pela inexecução
total ou parcial do contrato; d - sinultaneamente, qualgue! das penalidâdes cabÍveis
fundamentadas na l,ei 8.666/93 e na T,ei 10,520/02,
10.4.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no plazo de 15 (quinze) dias
após a conunicaçâo ao Contratado, será automaticamente descontado da plimeira parcela do
pâgamênto a quê o Contratado vier a fazer jus, àclescido de juros Ínorâtórios dê 1t (un por
cento) ao mês, ou, quando fo! o caso, coblado judicj.almêntê.
10,5,Após a aplicaçâo de quaisquer das penaLidades previstas, realizôr-se-á conunicaÇâo escri.ta
ao Contratado, e publicado na imprensa oficiàI, êxcluldâ9 âs penalidades de advertência e nulta
dê molâ quando for o câso, constando o fundamênto legâl da puniÇâo, infolmando ainda que o fato
será registrado e pubLicado no cadastro colrespondente-

11. 0.DÀ COríPnIgÀçiO }nn§CltnÀ
11.1.Nos casos de eventuais atrasos dê pagamento nos termoa deste instru(ento, e desde que o
Contratado não tenha concôrrido de alguna forma pàla o atlaso, se!á admitj.da à compensação
financeirê, devida desde a data linite fixada pârê o pagâmento êté a datê corlespondente ao
efetivo pagamento dô pâlcela. Os encalgos moratórj.os devidos em razão do atraso no pagamento
serâo calculados com utilizaÇão da sêguinte fólmula: EM = N t vP r I, onde: EM = encârgos
morâtórios; N = número dê dias entre a datâ prevista para o pagâmento e â do êfetivo pâgamento,
vP = valor da parcêIa à ser pâga; ê f = lndi.ce de conpensaÇáo financeirâ, âssim âpurado: I =
(TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do ÍPCÀ-IBGE âcumulado hos últimos doze meses ou, na
sua fa1ta, un novo lndice adotado pelo Governo Fêdêra1 que o substitua. Na hipótese do refelido

6.2 .8

Índice estabelecido para a compeDsação financeita vênha a se! extinto ou de qualquer
possa rhais ser utilizadoÍ será adotado, em substituiÇão, o que vier a ser determi
legislaÇão então en vigor.

rllla não
Pê1a



12. O.DO r,loDlÍp D! PROPOSTÀ
12.1,É parte integrante deste Termo de
o Iicitante utili.za-lo como rêferênci.ê

Referência o
- Anexo 01,

nodelo de proposta correspondênte, podendo

13. 0. I}rromaçôEg ccüPr.ErDrErRE§
1. OBJETO
' Contrâtaçâo de Empresa Especializada no nelcado pata prestar setviço de inplantaçâo, migração,
acompanhamento técnico e formàÇão continuada en uso Pedâgógico das Tecnologias Educacionais,
pala sistema de ensino colaborativo 4.0 e suporte durante a vigência do cont.rato, Essas saLas
deven perniti! que os professores e por sua vez os âlunos colaborêm êm plataformas on-Iine,
conlemplando disposj.tivos que pêrmitam â inclusáo dos alunos nâ vênguarda da tecnologia de folna
totalmente acessÍveL e simplj.ficada, prestação de servj-Ços de sol-ução, ênglobando fornecimento
de equipamentos, instalaÇâo de todo ecossistema que compôê a Sâ1â de ensino colêbo!âtivo 4.0 e
seus rêsPectivos treinanentos.
2. JUSTI EICATIVÀ:
'A Sêc!êtaria dê EducaÇão de Mogei!o - PB estabeleceu como plânêjâmento institucionaL e
disruptivo, uma poLltica de apoio tecnológico às atj.vidades pedagógi.cas. Palte dessa polÍtica
pàssa por:
' Oferecer dispositivos do tipo Chromebook para os alunos e plofêssores com sistena de gestão,
acompanhanento e compaltilhamento na SaIa 4,0;
' Oferecêr dispositivos de car!êgamento, kit multimídia, treinamento básico,
' Toda solução deve trabaLhar com autenticaÇâo única e integlada da plataformâ dê nuvem e seus
dispositivos i
' A plataforna deverá prover colaboraÇão completa ê totalmêntê compêtlvef êntre os dispositi.vos
e a nuvem,
' Todos os equipamêntos deverâo ser novos e conpatívej-s com a rede do municípj.o.
. Destacamos que os serviÇos e peÇas para a instalação flsica do kit multimldia (PRoJEToR

MULTIMÍDÍA, WEBCAN, CÀrXÀS DE SOM ACÚSTTCA AITPLIEICADA) sáo partes integÍantes do objeto que
tem como exclusividade da! atendimento a instàlação, ondê A CONTRÀTADA vencedora do lote 3

deverá instalar cada PRoJETOR MUTTIMÍDIA, WEBCÀN, CÀÍXÀS DE SOM ÀCÚSTÍCÀ AMPITFÍCÀDÀ atendendo
os serviços de mão de obra e peças oecêgsárià:
3. DEFINÍÇÔES TÉCNICAS DÀ SOIUÇÃO E SEGURÀNÇÀ:
' colaboraÇão on-1j.ne
. SoluÇáo de colaborâÇão on-1inê voltada a educação com utilização ilimitada de recursos (espaÇo
ê núme!o de contas) pa!a Secretaria Municipal de EducaÇão de Mogeiro - PB, contêmplando criaçâo
de contas dê e-mail para alunos, professorês, gestores e colaboradores, com tratativâs das
contas honônimas criâdas para a Sêcrêtaria de EducaÇáo dê Mogêiro - PB, con plovisj.onamenEo de
contas e glupos, configuraÇão de compa !t j. thame nto dê rêculsos, cliaÇão das safas de aulas
virtuais, aLocaÇão de alunos e professorês na progranaÇão das classês e integraÇão com a
pfataforma de e-mai.1 con pacote de ferramentas de gestâo dê dlspositivos, aplicâtivos ê tecu!5o3,
para facilmente usar o poder da tecnotogia na sua sala dê auIâ conforme apresentado a seguirl
4. CONEX-IO:
' E-maiL para toda a instj.tuiÇão (EducaÇão) ilinitado
' Àgêndas conpartilhadas integradâ
' Eerramenta de côIaboração na sâ14 de aula integrada
' Videoconfe rên c i ô e chamada de voz integrada
5. CRrÀÇÀO:
. Documêntos integrada
'PIanilhas integradas
' Àpresênt.aÇôes integradas
' PormuIá!j.os integradas
' Sites integrados
6. ÀCESSO:
. Armazenâmento ilimitado em nuvem.
' Perramentâs de gestão e controle
' supolte, poÍ telefone, e-mail e on-line
' Recurso e-discovery para e-maiIs, bate-papos e arquivos
' RetenÇão e arquivamento para o e-maiI e confelências
' Rela!ó!ios de auditoria para rastrear as atividades dos usuátios
' Dashboard de controle de segu!ânça e administração
' Gerênciamento de dispositivos (Andloid, ios)
' Ptêvençâo contra perda dê dados Para o e-mail ê adnazenamênto
. S/MIME hospedado pàra o e-mai1
' controlê de acesso de nlveI corPoratj.vo com aplicação de chavê dê sêguranÇa
?. ESPECIEÍCÀçÕES TÉCNICÀS MÍNIMÀS DOS SERVÍÇOS E EOUIPA.I"IENTOS

DISPOSITIVO EOUCACIONAI PORTATÍL TIPO CHROMEBOOK PARÀ OS ÀLUNOS: 5OO UNidAdES
B. DESCRIÇÃO GERÀL I

' Equipamento portáti1, com base e monitor;
' A base deve!á ser acoplada ao monitor,
.A basê ê o nonitor não pode!ão ser destacávêis. Não serão aceitas conexões Por tecnologia sem

fio, conectores ou via UsB;
' A bâse deverá pelnitir o carregamento
9. PLACÀ-MÃE E MICROPROCES SADOR :

' Erequência de operaÇão interna mlnima
' caso possua, dêverá possuir no mlnimo
' Processador con, no mlnimo, 2 núcIeos

do êquipanento,

de 1,10 GHz i
2MB cachei
flsicos;



10. VÍDEO:
' Deve!á possuir no rnlnimo placa de vldeo integrada com mêmória podenclo ser conpartilhadà con amêmória principal ou dedicada càso a placa de vldeo off board,
11. MEMÓRIA:
' Deverá se! insta.Iâdo no mÍnimo de 4 GB de memória RÀM, DDR3 ou superior, velocidâde (frequência)

160 0 MHz ou superi.ori
12. PORTÀS E TNTEREÀCES:
' Deverá Possuir uma saída ou cêbo para conêxào de vldeo no padrão HDMI, sendo permitido o uso
de adaptador da êntrada USB,
' No mÍnimo, 02 (duàs) portas USB 3.0i
' Deverá possui! o Leitor de Cartôes,
13. DISCO RÍGIDO:
' Deverá possuir 01 (uma) unidade de Disco rigido de estado sólido com 32 cB ssD ou eMMc ou
suPerior
14. TELÀ:
' Deverá possuir a TeIa tecnologia HD LED, colorida, tamanho mlniÍno de 11,6 poleqâdàs, resoluÇão
de 1366 x 768 ou superj.or;
'A dobrâdiça deve pelmitir a abelturâ de no minimo 150o;
' Deverá possuir o vldeo Integrado;
' Deverá possuir o contraste mlnino de 300:1;
' Webcan integrada ao gabinete;
15. COMUNTCÀçÔES:
' Dêverá possuir Àdaptador wileIess integrado ou conunicaÇão wirelêss integrada, 2ta2 802.71 ac,' Deverá possuir collexão Bluetooth 4,0;
16. MULTÍMÍDIA:
' Dêverá possui! sêída pala fone de ouvido e entrada para miêrofonê (podendo ser combo):
' Webcâm integrada com resolução mínima HD de 720p;
17. DISPOSITIVO PÀDRÃO:
' Deverá possuil o Lêc1ado poltuguês (Brasil) com a tecla .'Ç,,;
' Resistênte a derramanento de .Iíquido;
' Dispositivo de apontamento sensível ao toque (touchpad) com supolte a função muLti-toquesi
18. GABINETE:
' Com prot.eção contra impactosi
'Resistente a quedas;
19. PESO:
' Deverá possuir o peso de no náximo 1,4 Kgi
20. ENERGIÀ:
' Deverá possuir a fonte bivolt (100V - 240V, 1À);
' Possuir bateria recarlegável com autonomia minima de I horas em condiçôes normâis dê uso, com

mecanismo de Eegurança, tnesmo após a carga total da bàteliâ não corra o risco de sobrecargâ ê
sobreaquecimento;
21. SISTEMÀ OPERÀCIONAL:
' Chlome OS;
'0 equipamento deve ser capaz de leceber as atuaLj.zações do Chlotne OS pelo prâzo nlnino de 3
anos;
22. GERENCIÀMENTO:
' Licençà de ferlanenEa em nuven capaz de realizar atualizaÇões automáticas dê softwarês e
dlivels diretamente dê intelnet, sem a necessidade do conhecimento espêclfico do usuário;
' Softwale ou sistena que permita a migraÇáo da imagen do equipamento a paltir de uma rêde
colporativà ou com conexâo à intelnet;
' EêrraÍnenta câpaz dê lestaurar as configurâções originais dê fábrica do equiparnento (Si6tema
opelacional e Aplicativos ) ;
' o console de gerênciamento dêverá sêr !{EB, parê quê assün sejâ posslgeI realizar o gerenciamento
de qualquer ponto. Te! no mínimo as seguintes funcionalidades:
. Deverá ser capaz de realiza! monitoração dos equipamentos, coLetândo no ninino as seguintes
inforlnâçÕês: identificaçâo do equipamento, cont!o1e de utilizaÇão (vêrj.ficar última dâta de
conexáo) e utilizaÇão dos aplicativos;
. Deve!á se! capaz de criar Lista de usuários com permj-ssão de utilizaÇão no equipamento, a1ém
de criar Listas de restrição a acêsso â páginâs na internet e veraões do sistema operacionali
' Deverá se! capaz de ativa! e desâtivar dê formâ remota a cámêrê, microfonê, Bluetooth, unidade

UsB e càixâ dê som interna do equipanenEo sem interferêncj-a do usuário;
. Deverá possui. funcionalidadê de apâgar todas as informaçôes locais do usuário, configulaÇões
e êstado após cede sâlda,
- Deve!á ser capaz de emitir relatórj.o dê notificaçâo de dj.sposj.tivos inâtivos;
' Deverá possui! funcionalidade de !estringir o ugo do equipanento a apenas um aplicativo (nodo
quiosque) e inforlnar por e-nail ê sMs os alêltas de altelaÇão de status do dispositivo, náo
pelmitindo a uti.IizaÇão degte para quâIquêr outla àtj.vidade.
' Devêrá possuir funcÍonalidade de rest!ingir o uso do equipaÍnento a apenàs o domlnio educacional
impfantado ê todos equj.pamentos devem ser entregues já provisionádos pala o domlnio educacj.onaf.
' Deve!á possuir mecanismo de segulança capaz dê bloquear todas as funçôes do equipanento
remotanente ê emiti! uma nensagêrn com instruções de devoluçâo do dispositivo desâtivado, caso
contrário êste êquipamenEo ficará com uso rêstlito j.nde f i nidanente .

23. GARÀNTIÀ:
' o equipamento proposto deverá possuir garantia de 36 neses para rêposiçáo dê peÇas, mão de
obra e atendimênto no locaL, por mêio das assistências cledenciadas e autorizadas pe
da marca ofertada. E 18 meses pâta bateria;

Io fabricante



' Deverá ser dlsponibilizado um númelo telefônico parê suporte técnico sem custos pa!a àcontratante (sendo utilizàdo 0800 ou quâIquer núnêro sinilà.r) ou portal nà intêrnet para abertura
e aconpanhamento dê chanadoi
' o prazo náximo para resolução deverá se! de 05 (cinco) dias úteis a conta! dâ data dê âbertura
do chamado.
24. CERTIEICAçÕES:
, Certificaçóês que o modelo ofertado deverá possui!: ANÀTEL;
' Deve!á se! apresêntado junto a proposta, certificado, TEST REPORT ou DEC!ÀRÂçÃo Do FÀBRICÀNrE
complovando que o produto ofertâdo possui lesistência a quêdâs de TOcm;
' Todos os opcionais (adaptador HDMI-USB-C) serão aceitos acessórios desde que sejam compatÍvêis

com o Chromebook ofêrtâdo.
, Todos os opcionais deve!ão sêr homologados pelo fabricante do êquipamento;
'A administraÇáo solicitará amostla do equipâmento somente ao vencedor do certame parâ testes
e homologação,
25. PROVISIONÀMENTO E PATR]MÔNIO:

Os equiPamêntos dêvên ser entregues provisionados pala o domínio educacional do Estado, por
exemplo: educ. mogeiro. pb, gov. br;
' À cargo do departamento de patrim6nio, o plocêsso de pâtlinônio pode ocorler nas dependências
do Contratado.
26. OISPOSITIVO EDUCÀCIONÀL PORTÀTÍL TIPO CHROMEBOOK PARÀ OS PROFESSORES: 132 UNidAdES
27. DESCRIÇÃO GERÀL:
' Equipamento portátil, com base e monitor,.
'A base develá ser acoplada ao monitor,
' À base e o monitor não poderâo ser destacáveis.
' Nâo serão aceitâs conexõês po! tecnologia sem fio, conecto!ês ou via USB;
' A base deverá perni.ti! o carregêmento do equipâmênto
28. PIÀCA-MÁE E MICROPROCESSÀDOR I

' Flequêncj.a de operaÇão interna mlnima de 1,10 cHz;
, Caso possua, deverá posauir no mínimo 2MB cache;
' Procêssador com, no mínimo, 2 núc1êos fÍsicos:
29. VÍ DEO:
' Deverá possuir no mlnimo pLaca de vldeo integrada com memória podendo ser compartilhada com a
menória principal ou dedicada caso a placa de vídeo off boaldi
30. MEMÓRIA:
' Deverá se! instâIado no mlnimo dê 4 GB de memóliâ FÀM, DDR3 ou superior, velocidadê (f!êquência)
160 0 MHz ou supê-rior;
Portas e Intelfaces:
' Deve!á posauir rrma salda ou cabo para conexão de vldeo no padrão HDMI, sendo pednitido o uso
de adaptado! da entrada USB,
' No mlnimo, 02 (duas) portas USB 3.0,
' Deverá possuir o Lej.to! de cârtões,
31. DISCO RÍGIDO:
' Deverá possuir 01 (uma) unidade de Disco rígido de estado só]ldo com 32 Gb SSD ou eMMc ou
supêrior
32. TEIA:
' Oeve!á ser 2 ern 1 com rotaÇão da tela em 360' e possuj.! a TeLa Senslvel ao Toquê com tecnologia

HD LED, colorida, tamanho minimo de 11,6 polegadas, resoluÇão de 1366 x 768 ou suPeríor;
' De\rerá possuir o vÍdeo Integrado;
' Devêrá possui! o contÍâste mÍnimo de 300:1;
' webcan integrada ao gabinête;
33. COMUNTCÀÇÕES:
. Deverá possui! Adaptador wireless integrado ou comunicaÇão wileless integlada, 2x2 802.Ll ac,
' Deverá possui! conexáo Bluetooth 4.0;
34. MUITIMÍDIÀ:
' Deverá possuir saída pala fone de ouvido ê entrâda pala nicrofone (podendo se! corúo);
' líebcam intêgrada con lesolução mlnimâ HD de 720P;
35. DISPOSITIVO PÀDRÁO:
' Deverá possuir o teclado português (Brasil) com a teclá "ç";
' Resistentê a derlanamento de Ilquido,
' Dj.spositivo dê âpontâmento senslvel ao toque (touchpad) com aupolte a funÇáo rnulti-toques;
36. GÀBÍNETE:
' com proteÇáo contra impactos;
' Resistente â quêdas;
3?. PESO:
' Deverá possuir o peso de no máximo 1,4 Kg;
38. ENERGIÀ:
' Deverá possuir a fontê bivolt (100v - 240v, 1À);
' Possul! baterj.a tecarregável con autonomia mínirna de I horas em condiÇões normais

mecanisno dê segurança, mesmo após a carga total da batêriâ não corra o risco dê
sob!êaquecimento t
39. SISTEI,íÀ OPERÀCIONÀL:
' Chrone OS;
.O equiparnento devê se! capaz de rêcebe! as atuãlizaÇóes do chrome 0S pelo prazo

anos i
40. GERENCIAUENTO:

de uso, com
sobrecarga e

mínino de 3



' Licença de fellamenta em nuvem cêpaz de realizar atualizaÇôes automáticâs de softgatês e
drivêrs dirêtamente da iÂtêrnet, sêm a nêcêssidadê do conhecimento êspecífico do usuário;
' software ou siscema que permita a migraÇão da imagem do equipamento a partir de uma lede
colporativÂ ou com conexâo à internet;
' Eerramêntâ caPaz de !estaurâl âs confi.guraÇõês origiDais dê fábrica do equipâmento (Sistêma
Operacional ê Àplicativos ) ;
' O con§o-Le de gerenciamento deverá ser wEB, para que assim seja posslvel realizar o gelencianento
de quêlquêr ponto. Ter no míoimo âs sêguintes funcionalidades:
' Deverá sêr câpaz de realizar monitoração dos equipanentos, coletândo no minimo as seguintes
informaÇõês: identificaçáo do equipanênto, contlole de utilizaÇão (veri.fica! úttima data de
conexão) e utilizaçào dos aplicâtivos;
' Deverá ser capaz de cliar lista de usuários com permissão dê utilização no êquipamento, a1ém
de criar listas de restliÇão a acesso a páginas na interÊet ê versóes do sistema operacionafi
' Deverá ser capaz dê ativar e desativar de forma remota a cânêla, microfone, Bluetooth, unidade

UsB ê câixa dê som interna do equipamênto sen intêrfêlênciâ do usuário;
' Deverá possuir funcionàIj.dade de apagar todas âs informações locais do usuário, configuràçõês
e estado após cada saldai
' Deverá ser êapaz de emitir relatólio de notificaÇão de dispositivos inativos;
' Deve!á po6sui! funcionalidade dê lesttingir o uso do equipamento a apenas um aplicêtivo (modo
quiosque) ê inÍornar por e-mâil e SMS os alêrtês dê àfteraÇão de status do dispositivo, náo
permitindo a utilizaÇão deste para qualquer outra atividade,
' Deverá possuir funcioôâIidadê dê rêstringi.r o uso do êquipamênto a apenas o dominio educacional
implantâdo e todos equipamêntos devên sê! êntlegues já provisionados para o domínio educacional
, Deverá possui! necanisno de segura!Ça capaz de bloquear todas as funÇões do equipamento
rêmotamêntê ê êÍnitir uma mensâgem com instruções dê devoluÇão do dispositivo dêsâtivâdo, êaso
contrálio êste êquipamento ficará com uso restrito inde finidamente ,

41. GÀRÀNTIÀ:
' O equipamento ploposto dêverá possuir garaÂtiâ dê 36 Ínêsês parâ rêposiÇão dê pêças, mão de
obra e atendimento no 1oca], po! mêio das assistências credenciadas e autolizadas pelo fabricante
da marca ofertada, E 18 mesês pâra bateria;
' Deverá ser disponibitizado um ôúnero telefônico para suporte técnico sem custos parà a
contrâtante (sendo utilizado 0800 ou quâ1quêr númelo sinilar) ou portal na internet para abertura
e acompanhamento dê chamado,
' o prâzo máximo pala resoluÇáo dêvêrá sêr de 05 (cinco) dias úteis a contar da datâ dê abêltuÍa
do chêmado,
42. CERTTElCÀÇÓES:
' Cêrtificações que o modê1o ofêrtado deverá possuir: ANÂTEL;
' Deverá ser apresentado junto a proposta, certificado, TEST REPORT ou DEcLÀRÀÇÁo Do EABRICANTE

comprovando que o produto ofêrtado possui resistência ê quedas dê 70cm;
' Todos os opcioDais (adaptador HDMI-USB-C) serão acej.tos acessórlos desdê quê sêjam compatíveis

com o Chromebook ofertado.
' A administraÇão soliciEará amostra do êquipamento somente ao vêncêdo! do certame para têstês
e homo.Iogaçâo.
43. PROVISIONAMENTO E PATRI},ÍÔNIO:
'os equiparnentos devem ser êntregues provisionados para o domínio educacional do Estado, por
êxenplo i educ. mogêiro. Pb. br;
, À cargo do departanento dê patrinônio, o processo de patrimônio pode ocoller Àas dependências
do Contlatado.
44. PROJETOR MUITIMIDIÀ PÀRÀ PROJEÇÃO DE II4ÀGEM EM SÀ1Â DE AULÀ: 12 UNidAdES
45. CARATERÍSTICAS:
' Í,uminosidade deverá possui! 3.600 Ansi lúmens, no ninlmo.
' contraste dêve!á ser no mínimo 20.000:1.
' ResoIuÇão dêver se! nativa 800x600
. DuraÇão da Lânpada Deverá possui! durêbilidade de 5000 hs, no minino em uso no modo normal e

até 15.000 Holas ên modo econôni-co ou baixo bÍiIho
' Dêvê possuil lâmpada com pôtência de fontê dê 1uz máxino 200W
. Deve possuil Eonte Ótica selâdê
' Dêvê possuir Tecnologia DLP
46. CONECTIVIDADE:
' AlimentaÇão dêve!á ser bivolt automático.
'Conexões, 02 x corexão HDMI, 01 x vGA, 01 X vIDEo CoMPOSTO RCÀ, 01 x USBO Tipo Mini B,
'conexões de Áudio Dêverá ter, nô mínimo: 01 x Mini Jack Entrada ê 01 x sâÍdá
4? . ÀCESSÓR10S:
. DocumêntêÇão Técnica (mênual) devê-rá ser disponibilizado manual do usuário para utilizaÇáo ê

naíLrseio do equi.pamento, através de material impresso ou Ínldia eletrônj.câ, no idioma PolCuguês
Brasileiro.
'Controlê Rênoto DeveÍá possuir controle remoto,'
' Cabo dê Fo!ça Develá acompanhar cêbo dê energia no novo padrão NBR L4136 ou com o adaptador.
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' Cabo USB Deverá possuir 1 cabo USB com 5 mêtlos ou mais;
' cabo VGA Deverá acompanhar um cabo vGA (15 pinos) '
48. MÉTODO DE COMPROVAÇÃO:
. Comprovar todos os itens com dêclarãÇão do ProPonênte ou Prospêcto do fabricêntê.
. Possuir alto falaote de 2W

' Possuir sensor dê Acumulação Anti Poeira Resistente ao Àcúmulo de Pó: sensores n

cores, com um lecurso de acúmulo de Poeira, ajuda o projetor a Prolongar o desemPen
oda de



rejeitando a poeila que pode acumular nos aensoles tradicionais, bl-oqueando o sinal infravermelhoe causando osci.Iações, cores anormais ou até desligamentos.
' Possuir Eonte óPtica selada parà Evitar a fiftraÇão de sujêiras, ajudando a mânte! o custo ctemanutenÇão quasê zero,
49. SERVIçO DE INSTALÀçÃo, CONEIGURÀÇÃO, PARÀMETRIZAçÃO E TESTES:. À instalaÇão da solução, abrange!á:
' À cONTzucTÀDÀ de\rerá lnstefar, configurar, integ!àr e testa! a solução completa dos chronebooks,ca!rinhos de recalga, Projetorês MurtiÍnÍdia, caixàs de som arnbiente, wàbcam e compreenctendoêquipamentos, cabos, cànaletas, softwares, materiâis consumíveis e todos os demais recuasôsnecessários para atender as normas e especificaÇôes da ABNT e dehais nornas aplicáveis, AinstalaÇâo não podêrá comproneter ás càlacterísticas arquitetônicas do prédio, causar poluiçãovisuâl ou ocasionar intervênções fÍsicas quê dànifiquem suas êstruturas. Tudo isto sempre se1êvando êm contâ à Pe!feita funcionalj-dade da soluÇâo, tanco na sedê, quanto nas dêmais unidadesda Secretalia de Educação.
50. INSTAIÀÇÃO, CONEIGURÀÇÃO E TESTE:
' A Contlatada dêverá instalar/fixar o plojetor MuItimídia e a webcam, no teto, em frete a lousa
de acoldo com a rêcomendação do fabri.cante, e as câixas de som uma em cada tâdo da rousa.' Todas as instâlações terâo acompanhâmento de funcionálios da Secretaria de êducaçâo, designadospela unj-dade Escolar, de forma a garântir a perfeita dêfiniÇão dos pontos indicadoJ para
instalaÇáo;
' Todos os servi.Ços de custonização, parametrizaÇão, enquadramento da imagem e foco deverão ser
!eal-izâdos no momênto da instêIâÇão para o perfeito funcionamento do
Projetor Hultinídia, webcam e caixas de som, dêvendo ser realizados todos os testes cte
funcionamento e dêmonstração dos recursos básicos, con breve expticaÇão de suas funcionalidades
ê cuidados â serem tornedos no uso do equj.pamento, sempre Da p!êsenÇa do funcionário designadopara recebinento do objeto (diretores / coordênêdores)
' Obrigatoriâmente deve!á ser êmitido um Relatório de Ent.rêga po! projetor LtultimÍdia, webcam ê
caixas de som, constando o nome dê êscola, sa1a, número de sériê dos equipamentos e dêmêis
materj-ais devidâmente instalados, data de êntÉegê, data dã instalaÇâo e outras observações
necessáliag visando a preservaçào dos equipanentos e, se fo! o caso, indicando possíveis desvios
na estrutula do local, de forlna a permitir a correÇão pela Secretaria Municipal de Educàçâo.
Esse Relatório dê Entrega, deverá conter ainda o nome ê código Puncionâl devidanente assinado
pelo responsável designado pelo recebimento dos êquipamentos (diretoles / cooldênadores /
preposto indicàdo);
' Todas as Unidades da Rede MuÍricipal de Ensino fundamentâ1 serão contemplâdas. Será insta.l-ado
no mlnimo um (01) conjunto completo por unldade escolâ!.
51. PRÂZOS DE ENTREGÀ DOS EQUIPAüENTOS E SUA INSTÀLAÇÃO:
' À CONTRÀTADÀ lecebêrá, por ocasião da assinatura do contrato, o CRONOGRÀI'íÀ DE INSTAL.AçÔES,
constando nome da escola, endereço, lesponsávêl e telefone para contâto, sendo que o prazo
náxino parà conclusão dos trabalhos é de, no náximo, 180 (cento e oitenta dias);
' Àpós recebido o cronograna de i-nstataÇões a êmpresa deverá iniciar os serviÇos, seguindo
rigolosamente as datas e prazos estipulados;
52. GABÀNT]A E SUPORTE:
' carantia dê 36 (trinta e seis) neses On-Site para o equipanento e 01 (un) âno para a lânpada,
de acordo com fabricante dos equipamentos,
' A CONTRATÀDA deverá efetuâr tloca de Iámpadas em até 72 horas úteis e reposição de equipamentos
na garantia, en até 120 horas úteis.
53. OUÀLI EICAÇÃO TÉCNICÀ:
' À Adjudicatária deverá apresentar Atestado de capacidade técnica, fornecido (s) po! pessoa
jurídicà de dirêito púbIico ou privado, comprovando ter o LICITANTE fornêcido equipamêntos
interativos compatíveis tecnicamente, que devem ser similares ao OBJETO do edital, sendo C0-
REsPoNsÁvEL pelas informôÇões contidas no docunento, que deve ser em papê1 tiúblado, com carinbo
de CNPJ oficial consignando êinda a âssinatuÍâ do emitentê, calgo ocupado, CPE, t.elefone,
endereço e e-mài1 para confj,rmaÇão;
' À CoNTRÀTÀDA dêverá ainda, po! ocasj.ão da aplesentação dos docurnêntos, anêxar Termo de
Conplonisso, em papel tinürado e calj.rnbo de CNP,f, atestando sua capacidade de instalar, Iogo
após a assinâturà do contrato, de pelo menos 5 8 (cinco po! cento) da quantidade de equipamentos
objeto desta licitação,
54. DÀS VISITAS TÉCNICÀS:
54.1.Os Pretêndentes poderâo agendar todas as visltas técnicas plevianente através do telefone
(83)32661033, com acompanhante indicâdo pêIo Dêpartâmênto de Informática durante agêndamento.
ÀTESTADO DE vISÍTÀ TÉCNICÀ: {Documento 1) será lavrado pelo Dêpêrtâmênto de PIânejâmênto dê
lnformátj.ca na Educação e será entregue logo após a rêa1izaçáo das visitas previ6tàs aos
locais dê j.nstêLaÇão dos equipanêntos em todâs as Escolas da Prefêitura,
' Nas visitas seráo âvaliâdas a estrutula das Unidades da Secretaria de Educação, sendo
realizadas denonstraÇões do produto êm nosso ambientê, como POC" (Prova de Concei-to), fazendo-
se o uso do manual oficial do equj-pamento;
' Cada fornecedor assinará 01 (utÍr) documento de visita técnica em 03 (três) vias, sendo uma
via como comprovantê da emplesa pretendente, uma viâ pàra ser colocada (obrigaCoriamêntê) no
ênvelope de habilitação ser entleguê ao Depaltamento de compras ê contrâtàÇõês no diâ do
pregáo e outrã via para arquivo do próprio Depàrtânento de lnformáticà e TelecomunicaÇõe
. o proponentê deve!á apresentar o ATESTADo DE vIsITÀ TÉcNIcA (Documento I) anexada a Pr

dê preÇo,
devidamente prêênchido, como quesito primordial para participaÇâo.
54.2. Eícà dispensado o "ÀTESÍESTÀDO DE vfgÍIÀ fÉcNfcf' mediante comprovaÇão de que o
licitante tem pfêno conhecimento das condições rê1atj.vas a naturezà do serviÇos a serem
êxêcuLados, fêita através dê "D€clirição da Dist eatr da vistorie" formaf assinada pelo seu

ta



rêpresentante 1egàr, contendo a identificaçâo dà empresa e do signatário, Local e data, ê
bâsicanente con os seguj.ntes teünos: > "DEcLARÀI,íos sob as penariáades da rei, que temos p1êno
conhecimento das condiçôes e pecufj.aridades inelentes à natureza dos tlabalhos reLativamente
ao objeto do Prêgão Plesencial D' OOOO6/202f, assumindo total respon sabi lidade po! esse fato e
infoxnando que não o utiLizarêmos para quaisquer quêstionamêntos futuros que ensejem avenças
técnicàs ou financeilas com a prefêiturà Municipa.L de Mogeiro - pB" <. o lroponenle deverá
aplesentar a Decla!ação de Dispensa de Vistoria ânexada a proposta de preço,
55. DESPESAS:
' Todas as despesas con o transpgrte dos equipanentos à9 Unidades Escolares, uso de ferramentas
ê aparerhos, serviÇos de instalaÇão, cust.omização, ajustes, pa raÍnet ri zação, enquadraÍrento da
imagen, demonstrêção e orientação necessárias para o perfeito funcionamento e opêrâÇão do
PRoJETOR MUITIMÍDIÀ deve!âo ser previstas pelos propone ntes / contlatadas . Não se!áo acej.tâs novas
despesas a qualquer título, após a cgncLusão do certame.
56. REPRESENTAÇÀO:
' Os Par!icipantes do Certame somente poderão representar O1 (um) fabricante;
' Dos equipamentos:
' Todos os equipamentos devêrão ser NOVOS, sem uso, em linha dê fabricaÇão e deverão dispor de
Peças enquanto durâr a GARÀNTIA dos mesmos. En hipótese alguna sêrão acei.tos êquipanentos
recuperados ou usados, tampouco com marcas de vlcio apalente (riscados, amassados) e deve!ão
ser apresentados nas Unidades em 6ua embafâgên original e em pêrfeitas condiÇões.
57. GABINET DE CARREGÀMENTO MUIT]MÍDIA: 12 UNidAdEs
58. ESPECIEICAçÕES MÍNIMÀS:
' Dêve possuir capacidadê parâ aÍmazenamento de tlinta e sej-s (36) Tablêts/Chromebooks,
posicionados êm compalt j.mentos /ba ià s verticais, com acesso excfusivo pela polta frontal;
' Deve!á possulr duàs bandejas horizontais intelnas congtruídas en chapa de âÇo carbono de no
mlnimo 0,?5 mn de espesEura, con dezoito posições verticais por bandeja, divisóriâs verticaj.s
netálicas removívêis e lepos j. cionávei s , con proteÇáo por nanta de borracha ou EVA ou materiaf
similar macio parâ plotêçáo dos equipamentos arrnazenâdos;
' Deve poasuir un compartimeoto interno palê armazenamento de loteador WIFI, notebook e

aces sórios;
' ConstruÍdo êm chapâ de aÇo carbono, estrutula extelna con êspêssura mínima de 0,75 mn. Não
seráo aceitos nodelos que utilizêm matêriais tâis como madeira e seus derivados, p]ástj-cos e/ou
similares;
' Deve possui! compartimentos internos êxclusivos pârâ organização e artnazenanento das fontes
de alimentação dos table t s /Chromeboo ks armazenados nas baias verticais;
' Deve possuir pelo menos uma port.a frontal e uma porta traseira, com sistêma de dobradiÇas
intêrnâs quê impêÇam a suar !êtirada e dêsmontâgêm pelo Iâdo êxtêrno do gabinete, construídas
com chapa de aço carbono de espessura mlnima de 0,?5 Ínm, com abertura s / ori flcios para melhola!
à trocà térmica intelna;
' Polta diantêirâ com fecho Cremona e polta tlaseira com sistema de fechamento com chave cêntra.I.
Duas cópias de chave po! fechadurai
' PainéÍs laterais do gabinete constluldos êm pêÇà inteiriça, encâ ixados / fixados intehánentê

pa.ra evitar sua dêsmontagem pelo lado externo;
' Àcabamento em pintura eletrostática, resistênte a riscos e a corrosâo nês cores blanca;
' Dimensões êxternas máximas (con lodÍzios) : 650 rur x 1150 Irun x 600 Íun (I x À x P) ;
. Dj.mensões mínünas do9 compartimentos dos Tablet s /Chroneboo ks : 25 Ínrn x 250 IÍIn x 340 mm (L x A
x P) i
' superficie superior e bandejâs internas com revestitnento antideÍlapante para acomodação e
proteção dos equlpamenEos: tablet s / chromeboo ks , notebook e aces6órios;
59. MOBI L] OÀDE:
' Ouàtro (4) rodízios enborrâchados de no mlnimo quatro (4) polegadas de diânetrô pala pêrÍnitir
a fáciI rflovirnentaÇão do gabinête entre anbientes, con trava êm pêlo menos dois rodlzios;
' Deve possuir no mlnimo uma afça/puxado! tubular Iateral pala faci.litar o manuseio e

deslocamento do gabinete;
' Deve possuil dispositito antifurto integrado à base do gabinete para pernitir a passagem dê
cabo de aço e ancoragem do gâbinêtê a um engate/gàncho fixâdo nâ pâlede,
60. SISTEMÀ DE RECÀRGA:
. Deve possuir sistema dê !êcêlga com módu1o elêtrônico com microplocessador e plogramação por
softwale parâ gêrencia! a distribuiÇâo de corlente aos equipêmêntos com no mínimo dois (2)
estágios dê atinentaÇáo das fontês dos equj.panentos armazenados. Recurso de rêiâÍcio automático
em caso de queda de energia;
. Deve possui! indicadoreg do tipo LED ou similal, um indicado! para cada linha de alihentação
para pêrmitiE visualizaçáo e âconpànhamento do Processo de recâlgai
. O módul.o deve possuir instalação indepêndente das réguas de tomadas para facilitar sua remoÇão
e caso de manutenção;
. As !éguas de tomadâs dêvem possuir instalação lndêpendente do sistena de lêcargâ pâ!a facj-Iitar
suâ manutenção e/ou substituição no Locaf de uso do gabinete;
. Réguas de tomadas internas, com trintâ e seis (36) PosiÇões, tipo 2P + T, en confornidade com
â Ílorma NBRL4136, padrão 104;
. Tomadas internâs com espaçamênto mlnimo dê 4omm para pêrmitir a ligaÇão das fontês de
alirnêntaçâo dos tablêts/chromebooksi
. Régua de tomâda adicional, coft no mlnimo t!ês posiçôes, tipo 2P+T padrão 104 em conformidade
com a nolma N8R14136, ênêlgizada continuamente, para a1ünêntaÇâo de equipamentos tais comoi
loteador wIEI, notebook e acêssólios;
' Sistena de proteção efétrica integrada ao Ínódu10 central, conposto de dj.sjuntor rápido,
de 10 A ê IDR (interrupto! difêlencial residuaL) com sensibilidade de 30rÀ contla sur
tensáo dâ rêde e choque eIétrico;

uno
de



, ConpartiÍnênto traseiro com calhas e/ou dutos para passagem interna de todos os cabos e fiação
elétrica, de modo que náo fiquêm aparentês, garantindo segulança ê proteÇáo aoa usuários;
61. Sistema de resfriamento:
' Sistena de exâustão composto por no nÍnino um ventilador/exaustor, para retirada do ar quênte
do interior do gabj.netê;
' Deve possuir greLhas internas e abertulas nas portas e/ou corpo do equipamento, para facilitar
a troca de ar com o ànbiente;
62. AIIMENTAÇÃO ELÉTRICA:
' AlitnentaÇão êfétrica por único cabo de energia con no mÍnirno 3m de conprimento e plugue tipo
2P+T padrão NR814136, utilizando utna tomada comum na parede, padrão 10À.
' ÀIimentaçâo: bivolt 110 V - 240 V com châveamento automático,
' Porta càbo extêrno pâra a condi cj. onamen to do càbo de aLinentaçãoi
63. GERÀI:
' Deve possuir no nínimo um (1) conecto! de rede tipo RJ45 fêmea, com câbeamênto p!é-instalado
internamêntê, pa.a ligaçáo de roteador wireless (HIFI).
' Pêso máximo (vâzio): 55Kg;
'Garantia:
' Doze (12) meses na modalidade on-sitêi
64. EMBÀIÀGEM:
' o equipâÍnento deverá ser acondicionado, i ndividua lmente , en caixa de papelão refo!Çâdo, que
dêuêrá ser rêsistêntê âo transporte e acondicionamento do item;
' A fin de garantir o colleto descârte e facilitar â triageÍn dos resÍduos que serão encaminhados
à reciclagêm, deverão às enbàIagens do êquipamento possuir identifj.cação do nÍveI de lecicIagen,
devendo êsta eatar en conformidade con as normas e sinüologias da AssociaÇão Bragileira de
Normas Técnicâs (ÀBNT);
65. OUÀIIEICAÇÃO TÉCNICA:
. Pa!a fins de galantia de qualidade do acabamento e resistência dos componenles do equipamento
ofertâdo, dêverá ser apresentado lêudo técnico de relatórj.o de ensaio atEavés de corpos-de-
plotra, emitido ao fablicante, comprovando a Íesistência à corrosão de névoa salina por no mínimo
1,000 ho!às, em atendimento às seguintes nornas técnj.cas da ABNT: NBR 8094:1983 ,/ NBR 5841:2015
/ com grau de enferrujamênto de P0,
'os corpos-de-plova utj.lizados nos ensaj.os de corrosáo deven ser representativos dôs porÇões
dos conponentes metá]icos nais suscêtlvêis à corlosão, tâis como: legiõês de dobra, furação,
usinagem e soldà. o laudo deverá ser emitido por lâboratólio âcrêditado pê1o
66. KIT DE VÍDEO E SOM PARÀ MULTIMÍDIAI
6?. CÀMERÀ: 12 unidades
' Fu1I HD USB,
'com resolução de 1920 x 1080 x, Polmato de vídeo H.264,
' campo de visâo de 78 graus,
' Foco autônático,
' Dois microfonês omnidi recionais,
' Cortina de plivacidade integrada,
' Tamanho máxüno 35 x 25 x 20 qn (lxPxÀ),
' Pêso máximo de 1?09.;
68. CAIXÀ DE SOM: 12 pales
' Com conexáo bluetooth e USB,
' Tananho náximo de 35 x 25 x 20cn (LxPxA),
. Microfone onnidirecional,
' Cobêrbura de 360 glaus,
. volume: 85 dBÀ,
. Peso máximo de 5509.;
69. HEADSET: 12 Unidades
' ÀITO-EÀIÀNTE: /O 2 7IIur
. SENSIBILIDÀDE: 103d8 S.P.1 a 1 kHz
.IMPEDÂNCIÀ:320
. FREOUÊNCIÀ: 20 HZ _ 20 KHZ
. TIPO DE PIUG: P2 3,5lnm (DUâS PONIâS) MICROFONE:
' TÃMÀNHo i /O 5,0 x 6,0 mm
. SENSIBIIIDADEI -58 dB +. 2 dB
.IMPEDÂNC]A: BAiXA
. FREOUÊNCIA: 30 HZ - 16 KHZ
. D]MENSÔES DO PRODUTO
' AI,TURÀ: 24,5cm
. LÀRGURÀ: 16CM
' COMPRIMENTO: 3,5qN
. PESO: 0, 115 (S)
70. EORMAçÃO TÉCNICA NÀ PLATÀEORMA GOOGIE WORKSPACE FOR EDUCATION:

INMETRO.

'A Secletaxia MunicipaL de Educação de Mogeiro - PB, Po! melo da Diretoria dê ?ecnoLogia de
Infolnação, solicita a contrâtêÇão de enpresa especializada, no nercado, Para plestar selviço
de implantaÇáo da plataforna, criação das contas educacionais, das 9afâs de aulas virtuais,
migrâÇáo, e capacitaÇão da êquiPe técnicâ em âté 20 (vinte) Técnicog'
. A Implantação, ênsalanento e fornação para os Técnicos Objetivo: CriaÇão das contas pala todos
colaboradorê5, docentes e discentes, tratamento de homÔnimos, ensalamento nas sa1a9 de ÀuIa
vj-rtuais e formaçáo para administraÇão do GoogLe worksPace for Educâtion'
. A Eormação Continuada ten como Cema o uso pedagógico das tecnologias educacionais, explorando
o coogle gtorkspace fo! Education (Àplicativos Educacionaj.s do Google), com ca!çJa horária total



de 22h' con formato e carga ho!ária de no nínimo 3 ríebinars de 2h ao Vivo e 16h de âtividadegvia Google Sala de Àulà.
' Quantidade: l turma de até 20 partici.pantês. (Técnicos em Tr dâ secretaria dê Educação) .' capacitaÇão Técnicà na adninistração do Google workspâce fo! Education para equipe técnj.ca dâSecretalia de EducaÇão.
'Capacitáçáo se!á !êalizâda ta[üém por meio dê plataforma do Google sala de Àu]-â e Googlê Mêêt.' Para adesáo ao Google fo! Education, platafoE[a Google Workspace for Education, a Secletalia

MuniciPaI dê EducaÇão dê I'togeiro - PB deve reque!e! êssinatura de acesso à plataforma pala todas
âs escolas púbricês da rêde municipar, com o benefício da gratuidade na êssinatura, a
Personalj.zação do donlnio educaciooal e nos aplicativos do Goog1e workspace for Education e
acesso pêrnânente dos usuários, uma vez quê destina-se ao uso educacionaL.
'o Googfe dj.sponibiliza diversas ferranerltas educacionais que possibilitan aos estudantes
alternativas pala estudos e reâIizaÇáo de plojetos êscolares, com curllcuIo flexível e intêgraÇão
das tecnoloqias digitaiE.
' Diante do exposto, justifica-se a necessidade da contratação de empresa especializada para
plestação de serviÇos concêlnentes ôo desenvolvimento do Curso especificado quê promoverá o uso
pedagógico das têcnologj.as educacionaj.g nas escolas públicas municipais, contlibuindo pâra o
bom dêsenvolvimento de atividades pedagógicàs com uso dês tecnotogias disponíveis nas escolâs e
propiciando o cunprihento das netas estabelecidas no PPA/LOÀ, cujâ açáo está conternplada na Lei
OrÇamentárià nÔ 3745 de 23 de Dezeíüro de 2015, ocorreráo por conta do Programa de Trabalho e
Àtividades- PPÀ no 12.366.1269.2143, Eontê no 118 - FUNDEB, Reculso do Tesouro Estadual, E1êmênto
de Despesa 33.90.39 - SelviÇos dê Pessoa Jurídica.
' Para nelho! atendinento às expectativâs solicitanos que a enprêsa apÍesente atestados de
capàcidade técÂica pertinente e conpatÍveI ?con o objeto desta licitaçáo, aplesentar DecfaraÇáo
do Google validando que é parceiro oficial no B!êsi.I do GoogIe Por Education, apresentar
comprovante de competência técnica para utilizaçâo da plataforma Google For Education con pelo
nenos 3.000 contas êducacionais vinculadas a sua coDsole e Apresentar, no mlnimo, 4 (quaEro)
educadores com certificados em Googlê Educator e, no níniÍno, 1 (utn) educado! com certificâdo êm
Google Trainer vinculados ao seu Donlnio,
?1. DAS OUANTIDÀDES:
' capacitar turma de até 20 (vinte) técni.cos TI para o uso técnico e pedâgógico das tecnologias
educacionais disponibilizadas às escolas públicas munj.ci.pàis.
72. DO CRONOGRÀMÀ DO EVENTO:
' os 20 (vinte) técnicos sê!ão divididos êÍr uma turmâ, câdá encontro deve ser acompanhado por,
no mlnimo, 2 nonitores.
73. PRÀZO DE EXECUÇÁO:
' O prazo pala à execuÇão dos serviços não pode ultrapassa! o período de 12 meses, podendo ser
prorrogado conforne l,ei 8666/93;
74. CONFIGURÀçÃO, GERENCIAHENTO, ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO:
' A Soluçâo deve descrever detalhadamente os equipaÍnentos e servj.Ços, a quantidadê dos mesmos,
o prazo de entrega ê nlveis de selviÇos para atendimento 1oca1,
'À sol.ução devera', a qualque! solj.citaÇão da Secretaria da Educaçáo ê/ou tnidades, possibilitar
suporte ou oferecêr a assistência técnica relativa aos servi.ços e a'manutenÇáo dos equipamentos,
conforme as condiçóes dêste Termo,
,O gelenciamento ê manutenÇão deverâo sea executados de nodo proativo, atlavés de um Noc
(Network operation Center) visando a prêvenÇão de problenas e a náo interrupÇáo do serviÇo,
conforme as condiÇões deste Termo;
. A solução deve permitir quê, quândo solicitado, haja configuraÇão e/ou reconfiguraçâo, em

conjunto coÍn os técnicos da contlatante, dos parâmetEos dos outlos equiPamêntos que sejan
necessários parâ a interligaÇão do Objeto deste Editàl;
' Disponibiliza! centlaf de Atendimento das 8:00hs a's 17:00hs, de 2'â 6'.
. Garantir a soluçáo de defeitos em até' 12 (horas) úteis a' paltir da validaÇão do chamado
técnico i
' Garantir a configuraÇáo e aplj.caçào de política, atualizaÇóes e regras de sequrânÇâ nos APs;
. Permitir a abertula de chamado para alteraÇão da configuração, da topologia e das regrâs de
seguranÇa dos APsi
.Galantir a reconfiguraÇão e alteraÇáo de topologia em até'12 (horas) úteis a partir da âbe!tula
do chamado técnico;
?5. TREINAMENTO PÀRÀ ÀDMÍNISTRAÇÃO E OPERÃÇÃO DA SOLUÇÁO:
.Ao térnino das instalaÇóes devêra' ser ministlado, em locâI â se! defj.nj.do pela contrâtante,
um treinamento pala um grupo de técnicos indicados pêIa secreta!j.a da EducaÇão,'
' o lj.citante dêvêlá fornecer todo o nâteriê1 didático necessário Para o treinamento,'
' Para efeito de precificaÇão devem ser considerados até 02 (dois) trej'nados,
.Ao final do tÍêlnamento, os funcionários da SecrêtâÍiâ da EducaÇão treinados devên estar
habilitados a operar quafquer êquj.pamento alocado, inclusive a realizar testes para verifica! o
funcionamento dos itens que a soluÇáo é composta, entre outros.
76. IMPIÀNTÀÇÃO DO PROJETO:
. será necessária ulna leuniâo de planejamento kickoff con a secrelárià de EducaÇáo ou quem for
indicada pela mesmâ pala trataren um organoglama do projêto con prazos e adequaçáo das saLas
para a ênt!êga.
7 7 . CRONOGRÀI.IÀ IíÀCRO :

' 60 dj.as para â entrega dos êquiPamentos
' 90 dias para â entrega totâI;
. Prioridade de entregâ será decidido com a secretaria nâ leuDiâo de kickoff
78. PRÀZO DE ENTREGA, PAGAMENTO E TREÍNAMENTO:



' À emprêsâ vencedorà recebe!á em até 30 (trinta) dias da entrega dos equipamentos e com
referência ao treinamênto o Írêsno sêrá pago em até 30 (trinta) dias após o cumplimento da calqa
Horária no Total de 22h sendo No mínimo 3 ÍÍebinars de 2h ao Vivo e 16h de atividadê9 via Goog1e
Sala de Àula e Inplantação, ensalamento e folmação para os Técnicos, CriaÇão das contas para
todog colâboradoles, docentes e discentes, tratâmento dê homôninos, ensâIamênto nas SêIas de
Àula viltuais e formaÇão pala administ!âÇão do G Suite for Educatlon.
REÍÀÇÃO DAS ESCOLÀS
Item Unidades

Antonio ,rosé dê ÀÂdrade
senador Rui carneilo
.Iosé Benêdito da silveira
valentim Erancisco dos santo
Otávio Francisco Régis
João Paulo II
Maria das Dores chagas
Primeiro de Outubro
Iraci Rodrigues de Earias Me]o

MÀRÍA DE EATIMA SIIVEÍRÀ
SECRETÁRIA

1E. M. E. I. E. F.

3 E. M. E.
4 E. M. E. I. E. F.

r. E. E.5 E. M. E

6 E. M. E
7 E. M. E
8 E. M. E

I. E. E.9 E. M. E



ESTàDO DÀ Pà§ÀÍBA
PREFETTORA UUTÍICIPÀ! DE ltD@IRO
co0{rggib pEEqNlNtE DE LrcttrÇlo

âNETO 01 ÀO IEÀD DE RTFEÂ,NCIÀ - PROPOSTÀ

PREGÃO BI,ETRÔNICO N" OOO O 6/2 021

PROPOSTÀ

REFIRENIE: pRlcãO Er.ErRôrtCO No 00006/2021
PREEEÍTURÀ MUNIC]PÀI DE MOGEIRO - PB.

OB.'ETO: CONTFÀTAÇÁO DE EMPRESA PARÂ AOUIS]çÃO DE CHORMEBOOK, PÀRÀ CRIAçÃO DE SÀIÀ DE ÃULA 4.0
COM SUPORTE ÀO 'GOOGIE WORKSPACE FOR EDUCATÍON| PÀRÀ ÀUXILIÀR A SECRETÀRIÀ DE EDUCAÇÁO DESTE
MUNICIP]O.

PROPONENTE:
CNPJ:

Prêzâdos Senhores,

Nos teÍmos da licitação em eplgrafe, aprêsêntamos proposta conforme abaixo:

LCTE Lr r ni P iÀh'T
Dt Scitr'Elüclo

Inplântâção, ensalaDenlo e forDaÇão pârâ]
s Técnicos con a Cliação das contàs paràl

cletaria de Edlrcação)

Êodo3 co1âboladorea, docentes el
jdiscentes, tÍatamenlo cle honônitÀos,'
'ensalâmento nas SâIas de Àu]a virtuais e
iforrnação para adninistraçào do GooqIe
lrorkspace for Education, con formato e'
targa Horária de No nÍnlno 3 ilebinârs dei
;2h âo vivo e 16h de atividades vià Google
isala de Àula, sendo Côrgâ Horária TotaI
ide 22h, para 1 turma de até 2O'.

iPârlicipônles. (Técnicos em TI da
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1 1

qIN IIDàDE t NrtI@

UND

UXÍDÀDE
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Chrome
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book - Resistente â quedas

ilerrâmarnenlo de llquj.dos para À1unos
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50
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UNIT PREÇO IOIÀI.
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I1 UND

UND
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-i ---Cl.oneu""r - nes isiã-n-É a q.rea"í
herrarnamento de IÍquidos para Profess
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Dilitffi-
1 roje!o! MuLtiDÍdia 3.600 ÀNSI Lunens
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as poltas fiDMI; ine ern até 300"; bivoLt.

2 inete dê Recarga InteliqeDte (3 6l

6lÇões).
3 natala con foÍnêcimento de materiais.

VAIOR GLOBAI DÀ PROPOSTA - R§

PRÀZO DE ENTREGÀ:
CONDIÇÔES DE PÀGÀÀ'ENTO:
VÀLIDÀDE DESTÀ PROPOSTÀ:

Dados bancários do proponente pa!ê fins de Pagamênto:
Banco:
Conta:

1

1
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D

5

3-LOIEa:-
UINIDÀDE OUTlfIIDTDE

UND 1

i.- - 1UND

t,NII PR'ÇO IOIÀ!
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Local e Data

NOME/CPF/ASSÍNATURA
Representantê legâl do proponente

OBSERVÀçÁO: a proposta deve!á sêr eláborâda em pâpel tj.rürado do proponente.



ESE}DO DÀ
PRITTIII'A,A MUNICIPÀ! DI IÕGEIRO
cc.cggíO plRrÃlrElr'rE DE LrcrrÀÇÃo

àlrExo rr - pREGÀo Et EltsôIIco No 00006/2021

MODEIO DE DECÍÀRÀÇÃO - não possuir no quadro societário servidor do ORC

REtrEREIIIE: PBTGãO EIü'IT.ôÍICO NO 00006/2021
PREFEÍTURÀ I'UNICIPAI DE MOGEIRO - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECIÀRÀÇÃO de que náo possui no quadro societárlo, selvidor público da atj.va do ór9ão
lealizado! do certame ou de quaLquer entj.dade â eLe vinculada,

O proponente aciÍna qualiflcado dêc]arà não possuir en seu quadlo societário e de funcionários,
qualquêr sêrvido! efetivo ou comissionado ou etnpregado desta Prefeitula HunicipaL de Mogeiro,
como tahbém en nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exeÍcenclo funÇõeg técnicas,
gerenciais, comelciais, àdministlativas ou societárias.

Local ê Dâta.

NOME /CPF/ÀSS I NÀTURA
Representante legaI do proponentê,

oBsERvÀÇÃO: a declaraÇão deverá se! elaborada en papêI tlÀblado do ProPonente.

---



ESTÀDO DÀ
PREEEITI'RÀ MT'NICIPAI, DE TÓCBIRO
ccürssio PERIGITENTE Dr ÍrrCrIÀÇiO

ÀNüO trr - PREGÀ'O rLlltsôrtco No 00006/2021

MÍNUTA DÀ ÀTÀ DE REG]STRO DE PREÇOS

À!â DE RIGISTRO DE PREÇOS tto | . , , . /2O2f

Aos . . dias do rnês de .. de ..., na sede da Comissão Permânente de licitaÇão da prêfêitura
Municipal de Mogeilo, Estado da Paraíba, localizadâ nà Àv. presidente Joâo pessoa - Centlo -
Mogej.ro - PB, nos termos da Lei Federal n. 10.520, de I? de Julho de 2OO2 e subs idiali ame n te a
Lei Eêderâ1 no 8.666, dê 21 de Junho dê 1993: Lei Complemêntar no 123, dê 14 de Dezembro de
2006i Decleto Eêdêral no 1.892, de 23 de Janeiro dê 2013; Decreto Eedêla1 nô 10.024, dê 20 de
Setenbro de 2019i e LegisLação pêrtinênte, considêradas as alterações posteliores das teferj-das
nolmas; e, ainda, conformê a classificaÇão da proposta apresentada no prêgão EIetrônico no
00006/2027 quê objetiva o rêgiarro de pleços pâra: CONTRÀTAÇÃO DE EMPRESÀ PARA ÀOUISTÇÃO DE
CHORI.ÍEBOOK, PÀRÀ CRIAÇÃO DE SAIÀ DE AULÀ 4.0 CoM SUPoRTE Ao 'GooGLE woRKsPÀcE EoR EDucATIoN'
PÀRÀ ÀUxILIÀR A SECRETARIA DE EDUCAçÃo DESTE MUNIcIPIo; resolye regisrrar o p.rêÇo nos seguintes
telnos:

Ôrgáo e/ou entidade integrânte da presente Ata de Registro de Plêços: PREEEITUR-A MUNICIPÀI DE
!,ÍOGEIRo - CNPJ n' 08.866.501/0001-67.

VlrrcDOA,
CNPJ:
TOTÀ.8:

rSPECr ErCÀçÁO tq.Rct ouNrI.IIIID.

Íotel do Lote L

'ED'CITI
rancÀ UNTD

Total do lote 2

olrrNT

cLÁu§t tÀ PnIlllEtR - Dl vMDlD! Dos PRrços:
A referida Àtá de Registro de Preços têrá â vigência de 12 (doze) meses, considerados da data
de pubLÍcaÇâo de seu extrato na imprensa oficial,

A êxistênciâ de preÇos registrados nâo obriga a Prefeitu!a Municipal de Mogeiro firnar
contrataÇões orlundâs do sistema dê Registro de Preços ou nos quantitativos estimados,
facuLtando-se a realizaçáo de Iicitação específica paEâ aquisiçáo pretendidâ, assegulada
preferência ao fornecedor registrado eln igualdade de condiÇôes, sem que caiba direito a recurso
ou indeni zação.

cúgsulÀ sE@rxDÀ - DÀ olrrLrzÀÇÀo DÀ ÀrÀ Dr BlcrstBo DE pR!çoa !

A cada efêtivaÇão da contrataÇáo do objeto registrado decorrente destÂ Àta, devidamente
fornalizada atlavés do respêctivo Pêdido de Compla, serão obselvadas as cláusulas e condiçõês
constantes do EditaI de 1i.citâção que a precedeu, môdâlidadê Pregão P!êsenciaL no 00006/2021,
parte integlante do presêntê ingtrumênto de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços,
du!ântê suá vigêncj.a poderá se! utilizadâ:

PêIa Prefeitura Municipal dê Mogeiro, que também é
administlação e controle desta Àta, reprêsentada pêIa
lespêctivo orÇamento programa.

cLÁugurÀ rrRcErRÀ - Drs Drspostçõrs cERÀÍs:
Integram êstâ Àta, o Edital do Pregáo Eletrônico n"
ploposta vencedora do Íeferido certame:

Lote (s ) :

Valor: R§

órgão gerenciador responsáve1 pela
estlutula organizacional defiDida no

o
sua

Lote (s) :

00006/2021 e seus anexos, e a seguinte

§

.x'

- ,.ort
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Valor: R§

cLÁusUI À ouàREÀ - Do roRo:
Para dirj-mir às questões decorrêntês da utilizaÇão da presentê Atâ, ficâ efeito o Foro da Comalca
dê Itabaiana.



INSTRUMENTO NÀ

PêIo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Mogei.ro - Av.
Plesidente João Pêssoa, 47 - Centro - Mogeiro - pB, CNPJ n. 0 I . I 6 6 . 5 0 1 / 0 0 O 1- 6 ? , neste ato
replesentada pelo Prêfeito Antonio José Eerreira, BrasiIej.ro, Casado, Enpresa!io, residente e
dorniciliado na Sitio Pintado de Cima, 138 - Àrea Ru!a1 - Mogeiro - PB, CpF no 840.199.644-91,
Carteira de Identidade n' 3360118 SSPPA, doravante simplesnente CONTRÀTÀNTE, e do outlo lado

CNPJ , neste ato represêntâdo
por ,... residente e doniciliado na
CPF no

ESIàDO DÀ PÀAIÍBÀ
PRIEEITUNÀ }ENTCIPÀ! DE TÔGIIRO
ccrcssÀo prat{ }rtNEE Dr Ltcrtàçio

àITEXO rV - PREGÀO ELErBôrrCO N" 00006/2021

MINUTA DO CONTRÀTO

CONTTÀIO NÔ: .,../...-CPL

TER}.'O DE

MOGEIRO E
CONTRÀTO OUE ENTRE SI CELEBRÀI' À PREEEÍTURÀ MUNICIPÀL DE

.. .. ., PÀRÀ EORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
EORMÃ ABA]XO:

Calteirê de Idêntidâdê no . .. ,, dolavante simp.Iêsmênte CON?RÀTADO, decidiram
as pârtêg contratantes assinar o prêsênte contrâto, o qual se regerá pêIas cláusulas e condj.Ções
seguintes:

Cü{I'SI,IÀ PRIIGIRÀ - DOs N'NDÂIIETTOS :

Este contrato decorre dà Iicitâção modalidâde Pregão Eletrônico no 00006/2021, processâdâ nos
têfinos da Lei Federal- no 10.520, de 1? de .ru1ho de 2002 e subs idi a liamente a Í,ei Eedêla1 no
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Conplenentar no 123, de 14 de Dezenbro de 2006; Dêcreto
FêdêrâI no'l .892, de 23 de Janeiro dê 2013; Decreto Eederâ1. no L0.024, de 20 de SeteFbro de
2019; e LegislaÇão pertinente, consi.deladas as altelações posteriores das referidas norlnas,

cLÀugutÀ gEct NDÀ - Do o8lEro:
o prêsente contrato teÍn por objeto: coNTRÀTAçÃo DE EMPRESA PARA AQUrsrÇÁo DE cHoRMEBooK, PAR-A

CRIÀçÃO DE SÀIÂ DE ÀUIÀ 4.0 COM SUPORTE AO 'GOOGLE WORKSPACE EOR EDUCÀTION' PARÀ ÀUXILIÀR A
SECRETARIÀ DE EDUCAçÃO DESTE MUNICÍPIO.

O fornecimento dêve!á ser executado ligorosanente de acordo com as condj.ções expressas neste
instrutento, proposta apresentada, especj.ficaÇôês técnj.cas co rrespondente s , processo de
IicitêÇão modàlidade Pregâo Eletrônico no 00006/2021 ê instruçõês do contratante, documentos
esses que fican fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcriÇáo; e
será leaLizado na forna parcelada.

cr.ágsE|r.À rrBcltRÀ - Do t ÀroR t pREçoa:

O valor total deste contrôto, a base do prêço proposto, é de RS

cLÁusur.À omRrÀ - Do RrÀ.rusrÀl@Eo:
Os preços contratados são fixos e irrêâjustáveis no plazo de um ano.
Dentro do p!âzo dê vigênciâ do contrato e mediantê solicitação do Contratado, os preÇos poderão
sof!e! reajuste após o interregno dê urn ano, na mesrha propo!çáo da variaçâo verificada no ÍPCA-
IBGE acumulado, tomando-se por basê o mês de apresentaÇão da respectiva proposta, exclusi.vamente
para as obrigações iniciadas e conctuídas após a ocolrência da anualidade,
Nos reâjustes subsequentes ao primeiro, o interregno rnínimo dê um ano se!á contado a partir dos
efeitos financeiros do úItj.mo reajuste.
No caso de atrasô ou não divulgâção do índice de rêajustâmento, o Contratante paga!á ao Contratado
a importância calculada pela últina vâriação conhecida, liquldando a diferença corlespondente
tâo logo seja divulgâdo o Índj.ce definitivo. Fica o Contratado obrigado â apresentar memória de
cálcuIo referente ao rêajustamento de preÇos do vâlor remanescente, senpre que este oco!rer.
Nas afêrições finais, o Índice utilizado pâla reajuste será, ôbr igatori êmênte, o dêfinitivo.
caso o lndice estabelecj.do para reajustârnento venha à ser extinto oLr de quâ1quer forma não possa
mais se! utiLizado, sê!á adotado, em substituiÇão, o que vier a se! deterninado pela Iê9isIaçâo
então em vigor,
Na ausência de previsão legaf quanto ao lndice substituto, as paltes elegerão novo lndice
oficià1, para reajustamento do preÇo do valor remanescênte, po! mêio de termo aditivo'
o reajuste poderá sêr realizado por âpostilàmento.

cLÁsssr.À QsrNTÀ - Dâ DorrÇio:
As despesas corrêrâo po! conta da seguinte dotaÇão, constêntê do orÇanento vlgente:

'---

,'ia.



Recursos P!óprios do Município de Mogeiro: LEI MUNICIPAL 340/20220 02.O3O sEc. DE EDUCÀCÀO,
CULTURÀ, ESP, LÀZER E TURISMO 02030.I2.L22.2006.2948 MÀNUTENÇÁO DA SEC. EDUCÀÇÃO, CULT, ESP,
IÀZER E ruRIsM 02030.12'361.1006.1004 INEoRt{ÀTIzÀÇÃo DÀs EscolÀs puBrrcÀs 4.4.90.52.00.00 111
EQUIPA},ÍENTOS E MATERIÀI, PERI.,ÍANENTE 3.3.90.39.00.00 113 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA .]URIDICA
02030.12'361.1006.2928 NÀUT. DÀS ATrV. DO ENSTNO EUNDÀMENTAL 4.4.90.52.00.00 124 EQUrPÀMENTOS E
MÀTERIAT, PERMÀNENTE 02030.72.36I.2006.1007 AOUIS, DE MOVEIS E EOUIP. PARÀ UNIDADE OE EDUCÀÇÃO4.4'90.52.00.00 111 EoUÍPÀMENTOS E MÀTERrÀL PERMÀNENTE O 2 O 3 O . t 2 . 3 6 5 . 10 O 7 . 1 O O 6 AOUTS.DE MOVETS EEOUIP. SALÀS DE EDUC. INEANTI],02030.12.365.1007.2024 MÀNUTENCAO DAS ATÍV]DADES DA EDUCACAO
INEANTIL.

cr.íusura gEarÀ - Do pÀcÀltErsK) i
O pagamento se!á efetuado na Tesouraria do Contràtânte, mediante plocêsso legu.lar, da sêguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de t!inta dias, contados do perlodo de adimprernento.

cr.ásssrÀ sÉTDa - Do pRÀzo s Dà vrc&{cre:
O prazo máximo de enttêga do objeto ora contratêdo,
hipótêses previstas no Àrt. 5?, § 1., da LeL 8.666/93,
da emissão do Pedido de Compra i
a - Entregai 60 (sessênta) di-as.
À vigênci.a do presente contrato será deLerminada: até
conside!àda da data de sua assinatura.

que admitê prorrogaÇâo nas condiÇões e
está abaixo indicâdo e será coDsiderado

o final do exelclcio financeilo de 2021,

cuirr$ItÀ orrÀvt - DÂg oBn:cÀçõEs Do cos!Bt!!À]rrE:
a - Efêtuar o Pagamento rêlêtivo ao fornecimênto efetivamente realizado, de acordo com as
respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Propo!cionar ao Contratado todos os neios necessários para o fiel fornecimento conttâtado;
c - Notificar o Contratâdo sobre qualquer irlegularidâde encontlada quanto à qualidade de produto
fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalizaÇão, o que não exime o Contratado de suas
rê spons abil idade s contratuais e legaisi
d - Dêsignar rêplesentantes com atribuiÇões de Gestor e Eiscal deste contrato, nos termos da
norma vigente, especj.almente para acompânhar ê fiscalizar a sua execuÇão, respectivamen te,
pelmitida à contratação de teÍceiros para assistência e subsldio de infolmaÇões peltinêntes à
essas âtribuiÇões.

cr.íusu.À NoB - DÀs oaa:cAçôrs Do coÊÍlRÂrÀDo:
a - Executar devidameDte o fornecimento descrito na Cláusul.a colrespondente do plesente contrato,
dentro dos meLhores parámêtros de qualidadê estabê]êcidos para o ramo de atividade relacioíada
ao objêto contrâtual, com observáncia aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todo6 os 6nus e obrigações concernêntês à 1êgislaÇão fiscal, civil,
tributália e tlabaLhista, bem como po! todas as despesas e conpromissos assumidos, a qualquer
tÍtulo. perante sêus fornecedores ou terceilos em razão da e,{ecução do objeto contratado;
c - Manter preposto capacitado e idôneo, âceito pelo Contratante. quando da execuÇáo do contrato,
que o -represeDte i[tegralmênte em todos os seus atos;
d - Pêrnitj.r e facilitar à fiscal.izaçáo do contlatante devendo prestar os informes e
escla!ecimentos solicitados;
e - Será responsável pelos danos causadog diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contlato, nâo excluindo ou leduzj.ndo essa re spon sabi I idade
a fisca.lizaÇão ou o aconpânhamênto pelo órgâo interessado;
f - Não cêder, t!ânsferi! ou subcontratar, no todo ôu em partê, o objeto dêste instrumento, sêm
o conhecimênto ê a devidê autolizaçâo expressa do Contratante;
9 - Manter, durante a vigência do contlato, em compatibilidade con as obrigaÇõês assumidês,
todas as condiÇões dê habilitaÇão e qualificaÇão exigidas no lespectivo processo licitâtório,
apresentando ao Contrâtante os documentos necessários, senpre que solicitado.

cLÁusrrrÀ DÉcDq - DÀ Àr.rEnÀÇ.Áo g Rlgctgio:
Este contrato poderá se! alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante
ou po! acordo êntre ês partes, nos casos previstos no Àrt. 65 ê se!á !escindido, dê pleno
dileito, confofine o disposto nos Arts, 1'lt 7B e ?9, todos da Í,êi 8.666193.
O contratado fj.ca obrigado a acêitar, nas mêsmas condiçóes contratuais, os acréscimos ou
supressóês que sê fizelem nas complas, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1'da lei
8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressâo poderá excede! o linite estabê1êcido, salvo as suprêssões
resuftantês de acordo celeblado entre os contrâtantes.

ctÁusúrÀ DÉcD'q mDGrRÀ - Do RlcrBrxENro:
Executado o presente contlato e observadas âs coodiÇões de adimplemento das obrigaÇões pâctuadas,
os procedimenLos e plazos para leceber o seu objeto pelo contratante obêdece!ão, conforne o
caso, às disposições dos Àrts. 13 a 16, dâ lei 8.666193.

cr,ÁssutÀ oÉcna, slcoror - DÀs puutrDàDEs:
À recusa injusta en deixar dê cumplj.r as obrigâçõês êsaumidas e preceitos legais, suieita!á o
Contratâdo, garantj.da a préviâ dêfêsa, às seguintês penalidades plevistas nos Arts. 86 e 87, da
Le! 8.666/93r a - advertênciai b - muLta de mora de 0,5t (zero vlrgufa cinco po! cento) a

sobre o vâlor do contrato pot dj.a de atraso na êntlega, no inlcio ou na execuçâo do obj
contratado; c - multa de 10t (dez Por cento) sobte o vaLor contratado pê14 inexecuÇão t

ca

parcial do contratoi d _ s imul tâneamêntê, qualquer das pênalidades cabíveis fundamentà
Iei 8.666193 e na Lei 70.520/02.

da
!â
ou
nà



qÁgsuÍ.À DÉcDa rERcErnÀ - DÀ coupEngÀção ErtttlvcErRA:
Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos têfinos deste instrumento, e desde que o Contratado
não tênha concorrido de afgumã forma pala o atraso, será admitida a compensaÇão financeira,
devida desde a data linite fixada para o pagamento âté a data corlespondêntê ao êfêtivo pâgarnênto
da pârcela, Os encargos moratórios devidos em razáo do atraso no pagamento seráo calcuLados con
utilizaÇáo da seguinte fórmula: EM: N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de
dias entre a data prevista para o pagamento e â do efetivo pêgamento; VP = vâIol da palcela â
serpaga;eI=índicedecompensaçãofinanceira,assimapurado:I=(Tx+100)+365,sendoTX
= perceDtual do IPCÀ-IBGE âcumul.ado oos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice
adotêdo pelo Govelno FedeEaI que o substitua, Na hipótesê do referido lndice estabelecido pê!a
a compensaÇáo financei-ra vêDha a se! extinto ou de qualquer forma não pogsa mais sêr utifizado,
será adotado, em substituição, o quê viel a ser determj.nado pela leglslaçáo entáo em vj.gor.

ctÁustEÀ DÉcDa eBRrÀ - Do FoRo:
Para dirinir às questões decorlentes deste contrato, as partes eIegem o Foro dâ comarca de
Itabaiana,

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contràto em 02(duas) vias, o qual vâi
assinado pelas pàrtes e por duas testemunhâs.

TESTEMUNHÀS

I,togeilo - PB,

PEIO CONTRÀTANTE

dê dê

PELO CONTRÀTÀDO

0


