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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL NO'I11I2O19.CPL
TIPO: Menor Preço por ltem
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
P ROC ESSO AD M I N ISTRATIVO : 02. 08. 00. 1 7 6812019-S EM E D
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 07 de novembro de 2019 às
14h (quatorze horas) Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

-

Municipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeiro(a) Oficial e Equipe de Apoio
pela
designados
Portaria No 7534, de 19 de julho de2018, publicada no dia 25 de julho de 2018,
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizarâ e julgará a licitação acima
indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano
Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz - MA, regido pela Lei Federal no 10.520 , de 17 de julho
de 2002, Decreto Municipal no 22t2007, Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2002,
alteradapelaLei Complementarn" 147,de 07deagostode2014, DecretoFederal no8.538,de06
de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.

A Prefeitura

v

1. . DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos Eletrônicos e
de lnformática, destinado a equipar as Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de forma parcelada, conforme especificações
e quantitativos descritos nos Anexos constantes neste Edital;

1.1.

-

1.2 O Valor estimado conforme pesquisa efetuada no mercado fora estipulada em R$
2.295.498,50 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito
reais e cinquenta centavos).
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2. . DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência;
b) Anexo ll- Modelo de Carta Credencial;
c)Anexo lll - Minuta do Contrato;
d) Anexo lV - Declaração a que alude o art.27o, V da Lei n.o 8.666/93;
e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os Requisitos de
Habilitação.
3

- DO SUPORTE LEGAL

3.í - Está licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de2002, Decreto Municipal
no 02212007 e Decreto Municipal no13 de 31 de março de 2015, por este Edital e seus anexos,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no 8.666/93 e respectivas
alteraçÕes, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da
mesma, independente de transcrição.

- DA DOTAçÃO
4.1-As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação

4.

02.08.12.365.0119.2137 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES
Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
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Fonte: 0.1.01-001 001 - Recursos do Tesouro Municipal - MDE / Ficha: 638
Fonte: 0.1.15-001001 RECURSOS DO PRECATORIO FUNDEF - BANCO DO
BRASIL - AGÊNCIA: 0554-1 - CONTA CORRENTE: 96.í18-3 / Ficha: 1939
02.08. 12.361.0043.2132 -MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte: 0.1.01-001 001 - Recursos do Tesouro Municipal - MDE / Ficha: 615
Fonte: 0.1.15-OO1 OO1 _ RECURSOS DO PRECATORIO FUNDEF. BANGO DO BRASIL
- AGÊNctA: 0554-í - coNTA CoRRENTE: 96.íí8-3 / Ficha: 19s4

-

- DA PARTTCTPAÇÃO
5.1 - Poderão participar deste pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível
com o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, e seus anexos e se apresentarem ao pregoeiro no dia,
hora e local definido no preâmbulo deste Edital;
5.í.í - Nos ltens Exclusivos (conforme planilha em anexo) - Participação exclusiva de empresas
que se enquadrarem como microempresas ME, empresas de pequeno porte EPP, ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita
bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei Complementar no
12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto
licitado, conforme Lei Complementar n' 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante
deste Edital, e seus Anexos;
5.1.2 - Na Cota Reservada 25% (conforme planilha em anexo) - (inciso lll, do arl. 48 da Lei
14712014)
Empresas que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno
porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário
anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei
Complemenlar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital;
5.1.3 - Na Cota Principal 75% (conforme planilha em anexo) - (inciso lll, do arl. 48 da Lei
14712014) Empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital, e seus Anexos.
5.2 - Não poderão participar desta Iicitação empresas:
5.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em liquidação
e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda empresas
estrangeiras que não funcionem no país,
5.2.2 - Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública Municipal
ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal fato se dê apos o
início do certame;
5.2.3 - Apresentadas na qualidade de subcontratadas;
5.2.4 - Que tenham socio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de orgão ou
entidade da Administração Pública Municipal ou vínculo com qualquer servidor;
5.2.5 - Que se apresentem em forma de consórcios;
5.2.6- Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz;
5.2.7 - Pessoas Físicas.
5.
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6. . DO CREDENCIAMENTO
6.1 - As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um representante
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta C
podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a
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deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços, firmar
declarações, desistlr ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os
demais atos pertinentes ao presente certame;
6.í.í - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma;
6.1.2 - As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante
for representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta
capacidade jurídica;
6.1.3 As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo V do Edital;
6.1.4 - Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP;
6.í.5 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do
processo Iicitatório, por qualquer processo de copia autenticada por cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;
6.2 Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1;
6.3 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
participação de qualquer interessado
manifestar em nome do representado, vedada
representando mais de um licitante;
6.4 - As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de Recebimento)
deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos cuidados do(a)
Pregoeiro(a) m unicipal
Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

-
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;

6.5

V

7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
7.1 - Por força da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei no 11.488107 , as microempresas
MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que
tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir
dispostos:
As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão
consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 6.1.4',
No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta

-

a)

b)

seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a
documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal
apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de documento que venha comprovar sua
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs
ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por
MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta
classificada.

c)

7.2-

&

Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do segu
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a)

A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão;
A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da
detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja aceitável e a
licitante atenda às exigências habilitatorias;
Não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serão
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.1., alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
Na hipotese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea c, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP.

b)

c)

d)

v e)
f)

8 - DA PROPOSTA DE PREçOS
8.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua parte
externa as seguintes informaçÕes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 111 120í 9-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatri/MA, CEP 65.900-505
Envelope I - PROPOSTA DE PREçOS
(razâo social ou nome comercial do licitante e endereço)

v

8.2 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com clareza em
língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última
folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa;
b) Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as despesas com
impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façam
indispensáveis à perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os abatimentos
eventualmente concedidos, contemplando item a item.
c) Apresentar indicação detalhada das especificaçÕes dos materiais cotados, citando marca, tipo,
fabricante, pais de procedência e outras características que permitam identificá-los, com juntada,
inclusive, de prospectos na língua portuguesa, sem referência às expressões "similar" ou
"compatível", de acordo corn os requisitos indicados neste Edital e Termo de Referência.
d) Para o item COMPUTADOR as propostas apresentadas deverá contar a marca e modelo
dos seguintes periféricos: Placa Mãe, Processador, Memória, SSD, Gabinete com Fonte,
Teclado, Mouse, Estabilizador e Monitor.
e) Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenÍa) dias a contar da data da sua
apresentação.
í) Verificando-se discordância entre os preços unitário e total da PROPOSTA, prevalecerá o
primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores numéricos e os por
extenso, prevalecerão os últimos.
g) Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão
responsabilidade exclusiva da licitante
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h) A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser adotada paru a
formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo I - deste Termo de Referência
h.í) PARA A FORMULA§ÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
urLrzADA A DESCRTçÃO DOS rrENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E
PLANTLHA DE PREçO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFTCAçÃO DA
PROPOSTA.
i) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de Referencia
(Anexo l), correspondente a fornecimento dos produtos, e estar datada e assinada por pessoa
juridicamente habilitada pela empresa;

9. - DA ACETTAçÃO TÁClrA
9.1 - Os preços apresentados devem:
Refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço/entrega do
produto;
Compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro,
transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
Serem irreajustáveis durante a vigência do contrato.
9.2- Aentrega dos produtos deverá ser logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei
8.666/93 e suas alterações;
9.2.'l - A entrega dos produtos será feita de forma parcela, nas quantidades e local estabelecido na
"Ordem de Fornecimento",
9.3 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega da mesma;
9.4 Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços,
alteraçõesoualternativasnascondições/especificaçÕesestipuladas
propostas que contenham entrelinhas. emendas. rasuras ou borrões;
9.5 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados
pleitos de acréscimos a qualquer título;
O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, implicará na
desclassificação do licitante;
9.7 - Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega e/ou execução, sejam omitidos na
Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no item 9.2 e 9.3,
respectivamente.

a)
\/ b)
c)

-

-

\,

9.6

í0

- DA HABILITAçÃO
10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em
sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 11'l 120'1 9-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO
(razáo social ou nome comercial do licitante e endereço)

í0.2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados em
original, os quais farão parte do processo licitatorio, por qualquer processo de cópia autenticada
cartorio competente ou publicação em orgão da imprensa oficial ou por servidor da admini
observados sempre os respectivos prazos de validade:
tno Santos, 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
#sL
rw. imperatriz.ma. gov.br - E-mail: semedirnperatriz@grnail.corn
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores;
c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício,
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo orgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa e Previdenciária);
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Tributos e
Contribuições Estaduais e Dívida Ativa);
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
i) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
j) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas;
k) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurÍdica emitida a
menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação;
l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisorios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
1.1) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta Comercial;
1.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
1.2.1)sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicÍlio do licitante'
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- pela copia do Balanço extraído do Livro Diário, onde o mesmo se encontra transcrito, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, na forma da lN no 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio-DNRC, de 10 de agosto de 1997, art. 60,
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
1.2.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocopia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autentlcado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante;
1.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
m) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
n) Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por orgão ou entidade da administração
pÚblica ou por empresa privada que comprovem que a empresa presta ou prestou, a contento,
fornecimento compatÍvel com o objeto da licitação;
n.1) Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados e/ou certidões
de acervos técnicos;
o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
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anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condição de aprendiz, a parlir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do
Edital;

í0.3

\7
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Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da

matriz, ou;
10.3.1- Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Debito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar,
neste caso, o documento comprobatório de autorização para a centralização;
10.3.2- Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
10.4 - As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do orgão emissor;
í0.5 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, implicará na
desclassificação do licitante;
11 . DO PROCEDIMENTO
11.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os
envelopes contendo as propostas de preços (envelope 01) e os documentos de habilitação
(envelope 02);
11.1.1- O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecet ptazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos para
a abertura dos trabalhos;
11.2 lniciada a sessão, nenhum documento eiou proposta serão recebidos pelo(a) pregoeiro(a),
pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local
designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário;
1í.3 -Apos a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes e
uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do ANEXO V serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das propostas
com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificando-se as
incompatíveis;
11.4 - No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar lances verbais
sucessivos, êffi valores distintos e
decrescentes, até a proclamação do vencedor;
11.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos preços;
11.4.2 - Poderá o(a) Pregoeiro(a):
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos;
c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregão;
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim como,
qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas legais aplicáveis em
cada caso.
11.4.3 - Dos lances ofertados não caberá retratação;
11.4.4 Depois de definido o lance de menor preço, e na hipotese de restarem dois ou
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
remanescentes;
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í1.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas con ções
definidas no item 11.4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo de três,
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances
verbais);
1í.6 -Adesistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a), implicará
na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;
11.7 - Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preÇo e o valor estimado para a contratação;
í1.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
íí.8.1 Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o
início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitaÇão;
11.9 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o menor
preço ofertado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo os
documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar;
11.10 - Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o(a)
pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente classificada
em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condiçÕes fixadas neste
edital;
11.11 - Nas situaçÕes previstas nos subitens 11.7,11.8 e 11.10, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;
11.12 -Verificado o atendimento das exigênciasfixadas neste edital, será classificada a ordem dos
licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe
adjudicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do certame;
í1.13 - O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os
"Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas poderão retirálos no ptazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos;
11.14 Da Sessáo Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo (a)
pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

-

\/

-

-

12.DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em consonância com o que estabelece
a legislação pertinente;
12.2 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste
edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;
12.3 Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condiçÕes deste edital,
apresente o MENOR PREçO POR ITEM;
12.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os
lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão e na
presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto no 2o
§
do artigo 45 da Lei no 8.666/93;
12.5 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

-

13. DO DIREITO DE RECURSO
13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente

intenção de recorrer, com registro em ata da sÍntese das suas razões, quando lhe será concedid
ptazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar
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ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazÕes em igual número
de dias, que começaráo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata aos autos;
13.2 O recurso poderá ser feito na propria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por Íax ou vencidos os
respectivos prazos legais.=;
13.3 - O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade superior, por
intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo(s) à autoridade
superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecidos os prazos legais;
13.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
í3.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a licitante melhor
classificada para assinatura da ata de registro de preço;
í3.6 A falta de maniÍestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

-
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14. DA RESCISÃO DO CONTRATO
14.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo 78
da Lei no 8.666/93;
14.1.1 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração Pública;
14.1.2 Rescisão Judicial, nos termos da legislação;
14.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo ptazo não superior a 02 (dors) anos;
14.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a propria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior;
14.1.5 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O Sistema
lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da Transparência, os
dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional
das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei 12.84612013 (Lei
Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas as esferas
federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".
í5

-

SUBCONTRATAçÃO
a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

í5.í - Não e permitida
í6

- PRAZOS E CONDIçÕES

í6.1

DE ENTREGA

A execução do objeto terá início logo apos o recebimento da "Ordem de Fornecimento"

emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada;
16.2 O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião
da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a
execução do objeto;
16.3 O fornecimento será executad o observado o disposto nos Anexos e demais dÍsposíções
Edital e Termo de Referência;
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16.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no ptazo máximo de 05 (cinco) dias, após a
solicitação formal pela Contratante;
16.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante;
í6.6 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as
especificaçÕes e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

17- OBRTGAÇÕES DA CONTRATADA
17.1 lniciar a execução do objeto logo apos

\7

o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
pela
global
parcelada;
emitida
Contratante, de forma
ou
Í7.2 Respeitar o ptazo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto conforme estabelecido
no Edital, Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA;
í7.3 Observat o ptazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, apos cada
solicitação formal, conforme edital;
í7.4 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do objeto;
Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
17.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
17.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
17.8 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um ptazo máximo de
05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art." 81
na Lei 8.666/93;

17,5

17.8.1 A recusa injustificada do homologatorio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do ptazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente

.v

estabelecidas;
í7.9 Aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente
estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666i93;
17.10 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;
17.11 lndicar em até 05 (cinco) dias apos a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá se
reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para
acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto;
17.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruirou substituir, às suas expensas, nototal ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execução ou
de materiais empregados;

17.12.1 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer

e

tefazet, prioritária

e

exclusivamente, às suas custas e riscos, num Wazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto;
17.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo e
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão interessado;
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17.13.1 Responsabilizar-se portodo e qualquerdano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de
aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o ptazo',
17.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato;
17.14.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;
17.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários;
17.16 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa
anuência da Contratante;
17.17 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes;
17.18 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra,
garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;
17.19 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não
eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçÕes pactuadas
entre as partes;
17.20 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e
prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;
17.21 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento
do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações,
vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;
17.22 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acldentes de
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos objeto contratado;
17.23 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a
ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
17.24 Fornecera seus empregadostodos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl, exigidos
pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as
normas sobre medicina e segurança do trabalho;
17.25 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
17.26 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
17.27 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento
dos materiais;
17.28 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal;
17.29 Entregar o objeto no Deposito da Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado
por esta;
í7.30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada
ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato;
17.31Manter inalterados os preços e condições da proposta;
17.32 Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes
dos anexos deste Edital;
17.33 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato;
17.34 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas
no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento
quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras do governo municipal;
17.35 Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência;
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17.36 São expressamente vedadas à contratada:

a) A veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município;
b) A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
18. OBRTGAçOES DO CONTRATANTE
18.1 Efetuar o pagamento na forma deste Edital, apos o recebimento definitivo dos materiais e
verificação do cumprimento de todas as obrigaçÕes legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as
demais disposições deste Edital e seus anexos;
Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato, conforme previsto no Edital;
Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas;
Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes
no Termo de Referência -Anexos I e Planilhas de Composição de Preços -Anexo ll;
Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da
execução do objeto deste Edital e Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias;
lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo apos o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso;
18.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações e
condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência;
18.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes
no Edital e Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
materiais fornecidos;
Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes;
18.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária;
18.11 Expedir as Autorizações de Fornecimento;
18.12 Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 14h, no local determinado na
requisição/autorização de fornecimento;
18.13 Disponibilizar local adequado para a realizaçáo da entrega;
18.14 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
Permitir
livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, paru a
entrega material;
í 8.í
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;
18.17 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
18.18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
18.20 Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação;

18.2

\,

18.3
18.4
18.5

í8.6

18.9
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19- DO PREÇO E DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO
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í9.í Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os produtos, não podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipoteses;
19.2 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescriçÕes da Lei no 8.666/93;
19.3 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento;
19.4 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve
emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na
Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657 Juçara,
lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento;
19.5 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias apos
a aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas
pelo Agente Público competente;
19.6 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho;
19.7 Parafazer jus ao pagamento, a Contratada homologatoria deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS;
19.8 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilizaçáo e
apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos Íornecimentos;
19.9 A atestação da fatura correspondente ao fornecimento caberá ao fiscal do contrato ou outro
servidor designado para esse fim;
19.10 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras;
19.10.1 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse
que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo
no fornecimento pela CONTRATADA;
í9.íí Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária;
19.12 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apos a
atestação de que o produto foi entregue em conformidade com as especificações do contrato;
19.13 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das
quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento
efetivamente efetuado;
19.14 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditorio e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos do contrato;
í9.15 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alg
forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6%
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;
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19.16 Ovalordosencargosserá calculado pelafórmula: EM = lx N xVP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = indice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.

\,

20- DA F|SCALIZAçÃO, CONTROLE E ATESTO
20.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos
por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes, especialmente
designados, os fiscais anotaram em registros proprios todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no
8.666, de 21.06.93;
20.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes a Administração;
20.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;
20.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalizaçáo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

21- DO PREçO
21.1 O valor estimado de acordo com os preços praticados no mercado para a aquisição dos
produtos foi de R$ 2.295.498,50 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e
noventa e oito reais e cinquenta centavos).

.v

22- PENAL!DADES
22.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso
de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
ll - multas:
a) 0,03% (três centésímos por cento) por dia sobre o valor do contrato para o atraso no
fornecimento dos produtos, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (sers cenÍésr'mos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de
atrasos em qualquer outro Vazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatorio.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipotese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
lL ' 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipoteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao ptazo limite de 30 (trinta)
dias.
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admin istração Pública enqu
perd urarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabil
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perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
23 - CRITÉRIOS DE REAJUSTE
23.1 Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
23.2 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administraçáo para a justa remuneração, será efetuada a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o
8.666/93.

-

\/

24 . UGÊNCIA DO CONTRATO
24.1 O contrato terá vigência até 3111212019, contados a partir do recebimento da ordem de
fornecimento. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o,
da Lei Federal no 8.666/93.

-

25. DAANTTCORRUPÇÃO
25.1 . Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Educação de lmperatriz e
à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:
Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;
Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogaçÕes do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatorio da licitação pública
ou nos respectivos instrumentos contratuais;
Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou
De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no 12.84612013
(conforme alterada), do Decreto no 8.42012015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt
PracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis
("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

a)
b)
c)
d)
e)

.v

26- DAS DTSPOSTÇÕES CeRerS
26.1. Apos a declaração do vencedorda licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto
à intenção de interposlção de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.
26.2. No caso de interposição de recurso(s), apos proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
26.3. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressÕes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n' 8.666/93.
26.4. A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas, poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
26.5. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão Presencial.
26.6. Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL,
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qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre

a

pertinência.
26.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo aceitado sem
objeção, venha, apos julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem.
26.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.
26.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover
diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
26.10. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros formais

e

da proposta ou da

\,.

.v

não prejudiquem o
documentação, desde que sejam irrelevantes
processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais
licitantes.
26.11. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.
26.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
26.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Públlca
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
26.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.
26.15. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes, serão
publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus representantes.
26.16. Na hipotese de o processo licitatorio vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.
26.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á
o dia do vencimento.
26.18 - O Senhor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na
lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no 8.666/93).
26.19 - A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
26.20 - Apos a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrato.
26.21. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei
8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 as
18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, no
1657 Bairro Juçara, lmperatriz-MA, ou pelo endereço eletrônico aiendimentocpl@hotmail.com,
nos seguintes prazos:
26.22. Por.qualquer cidadão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação;
26.23. Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de
habilitação.
26.24. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de orgão julgador do certame licitatorio
e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
26.25 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação
até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
26.26. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz. ma.gov. br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento
Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e
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Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano
Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, estando disponível para atendimento em dias úteis,
das 08h às 18h
, 24 de outubro de 2019

Secretario
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ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

_de
Rua-,
r{a

2019.
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de
n.o
inscrita no CNPJ/MF sob o
neste ato representada por
portador do CPF n.o
e R.G. n.o
abaixo
assinado propõe à Prefeitura de lmperatriz através da Secretaria Municipal de Educação, os preços
infra discriminados para Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
Equipamentos Eletrônicos e de lnformática, destinado a equipar as Escolas e Creches da
Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.,
de forma parcelada, conforme especificações e quantitativos descritos nos Anexos constantes neste
Edital, objeto do PREGÃo PRESENCIAL no 11112019-CPL:

número_,

_,

.v

a) Prazo de validade da proposta,

que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a

partir da data de sua abertura;
A entrega dos produtos deverá ser logo apos o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante. A empresa que não cumprir o ptazo sofrerá sançÕes previstas na
Lei 8.666/93 e suas alterações.
d) Preço lotal por extenso R$............
)

b)

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

&

PREFEITURA DE

IPERATRIZ

mo Santos, 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEp 65.900-505
rwimperatriz.ma. gov.br - E-mai l semedirnperatriz@email.corn
:

l/

#r

l'1 t:

,+,-

-

!1".

ESTN)O DO IUARANHAO
PREF"EITIIRA MI]MCIPAL DE IMPERATRU
sECRETARH MT]IUCIPAL DE EDUCAÇÃO

{-t

-l ---

N"

runuo on nnrrnÊxcH

aq

Do on.rnTo E FoRMA DE FoRNEcTMENTo/EXECUÇÃo

l.

Descrição
l.l.Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição de Contratação de empresa
especializada para o fornecimento de Equipamentos Eletrônicos e de Informática,
destinado a equipar as Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de forma parceladq conforme as
especificações constantes neste Termo de Referênciq Planilha de Preços - Anexo I.

z.DA JUSTIFICATWA
2.1 A permanência do aluno na escola depende de diversos fatores. A melhoria da
infraestnrtura é condição necessária para o acolhimento do alunado em condições salubres
que, verdadeiramentg fomentem o desenvolümento de suas potencialidades.
2.2 Os equipamentos constantes na planilha anexa visam eqüpar a.s unidades escolares
proporcionado a necessária infraestruturq em sala de aul4 para o melhor aproveitamento
pedagogicos com a inclusão de equipamentos eletrônicos e de informátiÇa que auxiliaram nas
atividades didáticas e paradidáticas paÍa o melhor rendimento escolar.
2.3 Cabe ainda esclarecer que o contínuo avanço tecnológico requer atualização de
máquinas e equipamentos que melhor se adeqüem aos conteúdos pedagogicos para
atendimento das noÍrnas e orientações constantes na Base Nacional Comum CurricularBNCC.
2.4 Para tanto, o presente Termo de Referência explicita os elementos básicos e essenciais
determinados pela legislação, descritos de forma a zubsidiar aos interessados em participarem
do certame licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta.
2.5 Optou-se pela organizaçáo deste certame por item, sempre em respeito a mais ampla
competição e conforme previsto no art. 23 §§ lo e2o daLein.8.666193 e Súmula 247 do
Plenário do TCU.

3
3.1

DO FUNDAMENTO LEGAL E NATIIREZA DO SERVrÇO/PRODUTO
A eventual e futura contratação de pessoa jurídica, paÍa a aquisição dos materiais,
objeto deste Termo de Referência, se enquadra na classificação de bens comuns,e encontra
amparo legal na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no Município pelo
Decreto Municipal n" 2212007; na Portaria n" 448, de 13 de setembro de 2002, do Ministério
da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional e nas demais legislações correlatas, aplicandose, subsidiariamente, no que couber, a Lei n" 8.666, de 2l de junho de 1993, com suas
alterações subsequentes.

4
4.1

DA LEI ANTICORRUPÇÃO
Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas
fisicas eiurídicas pela prática de atos conffa a administração pública, no âmbito municipal,
em atenção à LEI N" 12.E46, DE 0l DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela IN
A0212015 e pela Portaria CRG 1332DArc que independente de transcrição integra o
instrumento.
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DA MODALIDADE E TIBO DE LICITAÇÃO
5.1
Modalidade de Licitação
5.1.1 O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGAO PRESENCIALem
conformidade com a Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no
Município pelo Decreto Municipal no 2212007 e Lei no 8.666, de 2l de junho 1993 e suas
5

alterações.

5.2

Tipo de Licitação
5.2.1 Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM.

6

DA HABILITAÇÃO
6.1. Para se habilitar ao processo licitatoriq os interessados deverão apresentar os documentos
relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28,29,30 e 31 da Lei no 8.666/93.
6.2. Para fins de habilitação, a título de qualificação tecnica, a empresa licitante deverá
apresentar:

6.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por orgão ou enüdade

da

administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa executou, a
contento, objeto compatível com o objeto da licitação.
6.2.2. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.
6.2.3. Não serão aceitos atestados de capacidade tecnica que se refiram a contratos ainda em
execução.

7
7.1

DO VALOR ESTIMADO
O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a
aquisição dos produtos foi de R$ 2.295.498,50 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos),confbrme Anexo I deste
termo, os preços incluem todas as despesas: impostos, seguros, fretes, taxas de administração
e outros encargos evenfualmente.

S

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas ora solicitadas ocorrerá por conta das Unidades Orçamentárias abaixo.
02.08.12.365.0119.2137 _ MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS CR.EC}IES
Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte: 0.1.01-001 001 -Recursos do TesouroMunicipal -MDE/Ficha: 638
FONtE. O.I.I5-OOIOOI
RECURSOS DO PRECATÓRIO FT]]YI)EF BANCO DO
_
BRASIL AGÊNCIA: 0554.1 _ CONTA CORRENTE: 96.118.3 / FiChA: 1939
02.08. 12.361.0043 2132 -MANUTENÇÃO p DESEI{VOLVTMENTO DA ESCOLA
Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte: 0. 1 .0 1 -00 I 00 I - Recursos do Tesouro Municipal - MDE / Ficha: 6 I 5
FONTE: 0.1.15-OOI OOI _ RECURSOS DO PRECATORIO TUNDEF. BANCO DO
BRASIL _ AGÊNCIA: 0554.1 _ CONTA CORRENTE: 96.1I&3 / FiChA: 1954

.

-

9

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRTSA DE
,.,..':.
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PORTE

9.1

O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3" da Lei Complementâr no.
12312006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4" deste artigo, caso
tenha interesse em usufruir do tratamento preüsto nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá
comprovar tal atributo mediante apresentação de documentação comprobatoria.
A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno porte
somente será exigida paÍa efeito de contratação, e não como condição para participação na
licitação. Na hipotese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, será assegurado
prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regulanzação da

9.2

documentação.

9.3

Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

9.4

Para o processo em questão deverá ser respeitado o art. 47, inciso I, da Lei no
12312006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de pequeno
porte nos itens de contratação cujo valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas no ÂmlfO LOCAL, nos teÍmos do art. 9o do Decreto n" 8.538/2015 para
promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local.

9.5
10

DA PROPOSTA DE PREÇOS
10.1 A proposta de preços deverá ser digitada e impressa em uma v'ia ou mais, redigida
com clareza em língua portugues4 sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habiliada pela
empresa.

T0.2 Os preços

ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as
impostos,
taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer nafurezq que se
despesas com
façam indispensáveis a perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os
abatimentos evenü.ralmente concedidos, contemplando item a item.
10.3 Apresentar indicação detalhada das especificações dos materiais cotados, citando
marca, tipo, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificálos, comjuntada, inclusive, de prospectos na língua portuguesa" sem referência às expressões
"simila/' ou "compatível", de acordo com os requisitos indicados neste Termo de Referência.
10.3.1. Para o item COMPUTADOR as propostas apresentadas deverá contar a marca e
modelo dos seguintes periféricos: Placa Míe, Processador, Memória, SSD, Gabinete com Fonte,
Teclado, Mouse, Estabilizedor e Monitor.
10.4 Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenra) dias a contar da data
da sua apresentação, ou seja" da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissão
Permanente de Licitação.

10.5

Verificando-se discordância entre

os preços unitário e total da PROPOSTA,

prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores
numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a
de
tais erros, sua PROPOSTA sera rejeitada.
10.6 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROBOSTA
de

C..)'
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.t

responsabilidade exclusiva da licitante.
10.7 A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação.
adotada paÍa a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo
Referência.

T

a qual deverá ser
I - deste Termo de

11

DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
I l.l. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas especificações técnicas no
Anexo I deste Termo de Referênci4:
11.2.Iniciar a execução do objeto logo apos o recebimento da *Ordem de Fornecimento",
emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.
11.3. Respeitar o prÍIzo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto conforme
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
Observar o prazo máximo no qual a Contratadafrcuá. obrigada a executar o objeto,
após cada solicitação formal, conforme item t3 deste Termo de Referência.
11.5. Comunicar à fiscalização da Contratantg por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar
a perfeita execução do objeto.
11.6. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o ac€sso aos procedimentos e técnicas adotados.
11.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposq sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
11.8. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar
à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.
1 1.9. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Conüatada" sob pena das sanções
previstas no art.o 81 na Lei 8.666/93.
11.9.1.A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caractenza o
descumprimento total da obrigação assumid4 sujeitando-o às penalidades legalmente

t|.4.

estabelecidas.

11.10. Aceitar, nas mesmÍls condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado paÍa a execução do contrato, nos termos do § l"; do art. 65 da Lei
8.666193.
I l.l l. Executar fielmente o confato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
11.12. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato,0l (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (aÍt. 68, da Lei 8666193), aceito pela Administração, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente el'
vla
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsúilizar pela execução do objeto.
I I . 13. Reparar, corrigiq remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
em
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parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados;
Reparar, corrigir, remover, reconstnriE substifuir, desfazer erefazer, prioritríria
e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,

ll.13.l.

contados da solicitação da Contratante, quaisquer úcios, defeitos, incorreções, erros, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
1 1.14. Responsúilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsúilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão interessado.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, üreta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prÍvos da garantia,
mesmo expirado o prazo.
11.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
ll.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a previa e
expressa anuência da Contratante.
11.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
11.19. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, fributos, fretes, seguros, mão-deobra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
11.20. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
1T.21. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
11.22. Responsabilizar-se por todas as proüdências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do

11.14.1.

11.15.1.

ll.l7.

fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-tansportes, vales-refeições, e outras que porvenfura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.
11.23. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer rraÍtfieza ou espécie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

11.24. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais moüdas por terceiros,
venham a ser exigidas por força de l*i,ligadas ao cumprimento do contrato.
11.25. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem

lhe

,, .',,, .,.,.,.Ji,

{E
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cumprir todas as norÍnas sobre medicina e s€gurança do trabalho.
11.26. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
11.27. Respeitar as noÍrnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
entrega inclusive o
11.28. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento

e

descarregamento dos materiai

11.29. Sujeitar-se

s.

a mais ampla e

irrestrita fiscalização por parte da Administração

Municipal.
f 130. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado por
esta.

11.31. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pora de recusa da assinatura do
contrato.
11.32. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
11.33. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo I - deste Termo de Rderência.
11.34. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
conffato.
11.35. Tomar todas as proüdências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do
fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras do governo

municipal.
I 1.36. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.
11.37

a)

.

São expressamente vedadas à contratada:
a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver previa autorização do

Município,

b)

a subcontratação para a execução do objeto deste contrato,

12.

DAS OBRTGAÇOES DA CONTRATAIITE
12.1. Efetuar o pagamento na forma do item 14 deste Termo, após o recebimento definitivo
dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência.
12.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme previsto no item l9deste Termo de Referência.
12.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas.
12.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes desse Termo de Referência - Anexo I.
12.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfei@es, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo de Referência, pa.ra que sejam adotadas as
medi das corretivas necessárias.
12.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
12.7. Comunicar prontamente à Contratad4 qualquer anormalidade na execução do
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações
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condições estabelecidas neste Termo de Referência.
12.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos materiais fornecidos.
12.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e
suas alterações.
12.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestâo contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necesúria.
12.11. Expedir as Autoriza@es de Fornecimento.
l4h, no local determinado na
12.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h
de
fornecimento;
requisição/autorização
Di sponibili zar local adequado para a realizaçio da entrega.
12.13
12.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA paru a
fiel execução do contrato;
12.15. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
a enffega material.
12.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referência;
12.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contrafuais e os termos de sua proposta;
12.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necesúrios à Contratada.
12.19. Notificar previamente à Conratada, quando da aplicação de penalidades.
12.20. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislação.

à

.

13.

DO PRAZO DA VrGÊNCrA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
O contrato terá vigência até 3lll2l20l9, contados a partir do recebimento da ordem de
fornecimento.Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de ate
25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contato, conforme previsto no
artigo 65, §lo, da Lei Federal no 8.666193.

13.1.

14.

DO PREÇO E DAS CONDrÇOES DE PAGAMENTO
O valor global esümado do contrato apresenta-se previsto naPlanilha de Preços anexo
I ao termo de referência.
14.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, tÍxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer

14.1.

natrneza, exceto nas hipóteses;
14.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93.

A

14.4.
CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes
fornecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação
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faturamento.
14.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (fuas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657
Juçara, Imperatriz/Iv[d para fins de liquidação e pagamento.
14.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentáriq por meio de transferência eletrônica ou ordem bancáriq em até 30 (trinta) dias
após a aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais deüdamente
certiÍicadas pelo Agente Público competente.

-

O

pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
MEDIANTE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os
mesmos, não devendo estar ünculado a liquidação total do empenho.
14.8. Parafazer jus ao pagaÍnento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT), bem como a quitação de impostos e ta:ras que porventura incidam sobre os serviços

14.7.

contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

14.9. Para fins de pagamento,

a

- ICMS.

Contratante responsabilizar-se-â apenas pelos
fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela
Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
14.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
confiato ou outro servidor designado para esse fim.
14.11. Havendo erro na nota fiscallfaata ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

l4.ll.l.

A

e

contagem do pÍazo paÍa pagamento seú reiniciada
contada da
reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as

devidas correções, fato esse que não poderá açasetar qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
14.12. Nenhum pagarnento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeir4 sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária.

14.13. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após
a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do
contrato.

14.14. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e
das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fomecimento efetivamente efetuado.
14.15. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defes4
poderá deduzir, cautelar ou defrnitivaÍnente, do montante a pagar à CONTRATAD{ os
valores correspondentes
multas, ressarcimentos ou indenizações devidas
a
CONTRATADA, nos termos do contrato.

a
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14.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão deüdos pela Contratante> encargos moratórios à taxa nominal
de 6Yo a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
14.17. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM: I x N x VP, onde: EM:
Encargos moratórios devidos; N: Números de dias entre adata prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento; I: Índice de compensação financeira :0,00016438; e VP = Valor da
prestação em atraso.

15.

DO CRITERIO DE REAJUSTE
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso tr do art. 65 da Lei

15.1.

n" 8.66611993.
15.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

Contratada

e a retribuição da Administraçáo para a justa remuneração, será efetuada

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

16.

a

inicial do contrato, na forma da alínea "d" do

DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não e permitida a subcontratação total ou parcial paÍaa execução do contrato.

17.

DO PRAZO E CONDrÇOES DE EXECUÇÃO
A execução do objeto terá início logo apos o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.
17.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelad4 sob demandq conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administraçãq bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execução do objeto.
17.3. O fornecimento será executado observado o disposto nos Anexos e demais
disposições deste Termo de Referência.
17.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no pftrzo máximo de 05 (cinco)
dias, após a solicitação formal pela Contratante.
17.5. Os materiais enfregues deverão estaÍ acondicionados de forma compatível com sua
conservaçãq em embalagens lacradas pelo fabricante.
17.6. A Contratante poderá §eitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referênci4 do Edital e do Contrato.

17.1.

18.

DO RECEBTMENTO, CONDIÇÔES Or EXECUÇÃO E ACETTAÇÃO
O (s) material (s) devení (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
18.1.1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos do

18.1.

Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva
de
empenho.

Rua Urbano Santos, no 1657
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DEFINTIIVAMENTE: no pÍazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e
18.1.2.

conseqüentemente aceitaçio, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.
18.2. O descarregamento do produto ficará cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão de obra necessária.
18.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade d(s) produto(s) ou disparidades
com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município
as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

a

ts.

DA FISCALtrLAÇÃIO, CONTROLE E ATESTOS

19.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,

serão

feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes,
especialmente designados, os fiscais anotaram em registros proprios todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularizaçío das faltas ou defeitos observados na forma
do Artigo 67, dalei no 8.666, de21.06.93.
19.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administração.
19.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
19.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse ftm.

20.

DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE podeá garantida a
previa defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a graüdade da falta
cometida:
20.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, aind4 no
caso de outras ocorrências que possaÍn acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave.
20.1.2. Multas:
20.1.2.1. 0,03% (três centesimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais
entregues com atraso. Decorridos 30 (üinta) dias de ataso a CONTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razÁo da inexecução
total.
20.1.2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato
ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.
20.1 2.3
5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
20.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato,
manutenção das condições de habilitação
qualificação exigidas no

20.1.

.

e

b
.
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cPt-

convocatório-

20.1.2.5.

10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão
parcial do contrato.
por
inexecução
contratual
20.1.3. 20% (vinte por cenÍo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contrafual por inexecução do contrato - caracteizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao pÍazo limite de 30
(trinta) dias
20.2. Suspensão temporária de participÍr em licitação e impedimento de contratâr com a
Administração, pelo pÍazo não superior a 2 (dois) anos;
20.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou ate que seja promovida a
sua reúilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que seú concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

21.

DAS RECISÃO DO CONTRATO
21.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xtr e XVII do
artigo 78 da Lei no 8.666193.
21.2. Rescisão amigável, por acordo enúe as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração Pública.
2l.3.Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
21.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a02 (dois\ anos.
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre
que a Confiatada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
pÍazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
21.6.Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP.
"O Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolüdo para publicar, no Portal da
Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e
do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei
12.84612013 (Lei Anticom-rpção). O acesso ao Sistema e permitido aos entes públicos, de
todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".

22. DAS DrSpOSrÇÕES COMPLEMENTARES
22.1. As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro,
sanções

rescisão,

e as demais noÍrnas deste Termo de Referênci4 deverão constar em cláusulas da

minuta do contrato.
22.2. O contrato poderá ser alterado nos casos preüstos no art. 65 da Lei n.o 8.666193, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidasiustificativas.
23 - DAS DTSPOSTÇÓES Cnru.rS
23.1. O Senhor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRZ-MA poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anuláJa por ilegalidade, do que dará ciência aos lici
mediante publicação na Imprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no 5.666193).
23.2. A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Liciação

"'L
E
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Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRZ-MA.
23.3. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura
do contrato.
23.4. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário acerca do presente termo de
referência poderão ser prestados pela Secretaria Municipal de Educação, no endereço: Urbano
Santog no 1657 - Iuçarq CEP.: ó5.900-505 - lmperatriz - MA.
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_ AI\EXO I AO TERMO DE
PLANILHA DE
TICA
MATERIAL PERMANENTE DE

CoMPITTADOR (PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA,
ssD, GABINETE COM FONTE, TECLADO, MOUSE,
ESTABTLTZADOR E MOMTOR)

0t - PL,{CA fut{n
- Tecnologia de Memória Dual Channel DDR4
- 2x Slots DDR4 DIMM
-.Suporta memória DDR4 26661240012133
AUDTO:
- Áudio de áudio 7.1 CH
- Suporta proteção contra surtos
LAN:
| - GigabitlAN l0/100/l 000 Mb/s
I

OI

I PATNEL TRASEIRO:
| - lx Porta PS l2 para mouse / teclado
- lx Porta D-Sub

UIüD.

50

3.966,67

198.333,50

- lx
- lx

Porta DVI-D
Porta HDMI
- 4x Portas USB 2.0 (suporta proteção ESD)
- 2x Portas USB 3.1 Genl (suporta ESD Proteção)
- lx Porta de LAN zu-45 com LED
- Tomadas de áudio HD: Line in / Front Speaker / Microphone

02 - PROCESSADOR
- Número de núcleos: 4
- Número de threads: 4
- Frequência: 3.60 GHz
- Frequência turbo: 4.20 GHz
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- Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3
- TDP: 65 W
*este item deve ser compatível com item

0l

03 - MEMORIA

- Capacidade: 8GB

-2400Mh2
- DDR4-2400
- Latência: l5-15-15 atl.2Y
- DDR4-2400 CLl5-15-ts @1.2V
- 288-Pin DIMM
- Classificação UL: 94 V - 0
- Temperatura de Operação: 0o C a +85o C
- Temperatura de Armazenamento: -55" C a +100" C
*Este item deve ser compatível com item

I

04 . SSD
- Capacidade: 250 GB
- Interface: SATA de 6 Gb/s
- Memória flash NAND: 3D TLC
- Formato: 2.5" x 7 mm
05 - GÁBINETE COM FONTE
- Frente de acabamento escovado
- Capacidade para instalar até 3 ventiladores
- Capacidade para até 3 SSD 2.5" e 2 HDD 3.5 '
- Compatível com gráficos até 345 mm
- Material: Plástico ABS lChassi de aço SPCC 0,5 mm

- Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
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- Slots de Expansão: 7
- Cor: Preto
- Dimensões: 350 x 180 x 410 mm
FONTE:
- Tipo: ATX
- Voltagem: 220V
- Potência: 500W
- Conectores: 3x SATA; lx Molex 4pin; 1x ATX20124 pin; 1x CPU 4
pin; lx FDD
06 - TECL,+DO
- USB
- Layout: ABNT 2
- Cor: Preto
07 - MOUSE
- Mouse óptico USB
- Scrollmacio
- Design ergonômico
- Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP,Vista,T lMacOS x 9.0 ou
Superior
- Resolução: 800 dpi
08 - ESTABILIZÁDOR
- Frequência de entrada: 60 Ílz
- Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136
- Comprimento do Cabo: 0.91 metros
- Proteção contra subtensão e sobretensão
- Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais
altos ou mais baixos que o aceitável

\
J)

M,*

à,
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- Estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito alta ou
muito baixa
- Proteção contra sobrecarga
- Protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de
sobrecarga

- Proteção contra sobreaquecimento
- Protege o estabilizador contra danos, desligando-o caso a temperatura de
operação atinja níveis muito altos
- Filtro de ruídos
- Regulação Automática de Voltagem (AVR)
09 -

MONITOR

- Frequência:60Ílz
- Tamanho de Tela: 19,5"
- Tipo de Tela: LCD LED

- Cor: Preto
- Resolução: 1600 x 900
- Tempo de Resposta: 5ms
- Brilho: 250 CDlm2

- Conexões DV[: 0l
- Conexões VGA: 0l
'A25o/o

COMPUTADOR (PLACA
PROCESSADOR,
ssD, GABINIETE COM FONTE, TECLADO, MOUSE,
ESTABILTZADOR E MONTTOR)
02

01- PL,ACA

*tÃn

- Tecnologia de Memória Dual Channel DDR4
- 2x Slots DDR4 DIMM
-.

Suporta memória DDR4 2666

124001

I.INID.

ls0

3.966,67

595.000,50
m

c

2133

AUDIO:
- Áudio de áudio 7.1 CH
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEp 65.900-505
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- Suporta proteção contra surtos
LAN:
- GigabitlAN l0/100/1000 Mb/s
PAINEL TRASEIRO:
- lx Porta PS / 2 para mouse / teclado

- lx
- lx
- lx

Porta D-Sub
Porta DVI-D
Porta HDMI
- 4x Portas USB 2.0 (suporta proteção ESD)
- 2x Portas USB 3.1 Genl (suporta ESD Proteção)
- lx Porta de LAN RI45 com LED
- Tomadas de áudio HD: Line in / Front Speaker / Microphone

02. PROCESSADOR
- Número de núcleos: 4
- Número de threads: 4
- Frequência: 3.60 GHz

- Frequência turbo: 4.20 GHz
- Cache: 6 MB
- Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3
- TDP: 65 W
*este item deve ser compatível com item 01
03 - MEMORIA
- Capacidade: 8GB
- 2400MÍhz
- DDR4-2400
- Latência: 15-15-15 atl.2Y
- DDR4-2400 CLls-15-ts @r.2V
- 288-Pin DIMM
- Classificação UL: 94 V - 0
- Temperatura de Operação: 0o C a +85" C
Rua Urbano Santos, 1657 -Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
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- Temperaturade Armazpnamento: -55" C a +100o C

*Este item deve ser compatível com item
04

-

I

SSD

- Capacidade: 250 GB
- Interface: SATA de 6 Gb/s
- Memória flash NAND: 3D TLC
- Formato: 2.5" x 7 mm
05 - GABINETE COM FONTE

- Frente de acabamento escovado
- Capacidade para instalar até 3 ventiladores
- Capacidade para até 3 SSD 2.5" e 2 HDD 3.5
- Compatívelcom gráficos até 345 mm
- Material: Plástico ABS I Chassi de aço SPCC 0,5 mm
- Slots de Expansão: 7

'

- Cor: Preto
- Dimensões: 350 x 180 x 410 mm
FONTE:
- Tipo: ATX
- Voltagem:220Y
- Potência: 500W
- Conectores: 3x SATA; lx Molex 4pin;
pin; lx FDD

lx

ATX20/24 pin; lx CPU 4

06 - TECL,ADO
. USB
Rua Urbano Santos, L657 -Juçara, lmperatriz - MA - CEp 65.900-505
http://www. imperatriz.ma.sov. br - E-mail:semedimperatriz(ôsmail.com
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ESTADO DO MARAM{ÃO
PRE,FEITT'RA MT'NICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MTJMCIPAL DE EDUCAÇÃO

- Layout: ABNT 2
- Cor: Preto
07 -

MOUSE

- Mouse óptico USB

- Scroll macio
- Design ergonômico
- Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP,Vista,T lMacOS x 9.0 ou
Superior
- Resolução: 800 dpi

08. ESTABILIZADOR
- Frequência de entrada: 60 Ílz
- Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136

- Comprimento do Cabo: 0.91 metros
- Proteção contra subtensão e sobretensão
- Desliga automaticamente o equipamento caso a tensão atinja níveis mais
altos ou mais baixos que o aceitável
- Estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão muito alta ou
muito baixa
- Proteção contra sobrecarga
- Protege o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de
sobrecarga

- Proteção contra sobreaquecimento
- Protege o estabilizador contra danos, desligando-o caso a temperatura de
operação atinja níveis muito altos
- Filtro de ruídos
- Regulação Automática de Voltagem (AVR)

r\-'-

c
.t\t
rr \-r)l

l

09 - MONITOR

- Frequência:60llz
- Tamanho de Tela: I
Rua Urbano Santos, 1657 -Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
http://www. imoeratriz. ma.gov. br - E-ma il:semedimoeratriz@email.com
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ESTADo Do MARATvrúo
PREFEITT]RA MTJNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUMCTPAL DE ooucaçÃo
- Tipo de Tela: LCD LED
- Cor: Preto
- Resolução: 1600 x 900
- Tempo de Resposta: 5ms
- Brilho: 250 CD/Ín2

- Conexões DVI: 0l
- Conexões VGA: 0l
750/!,

IMPRESSORA MULTIf,'I.]NCIONAL LASER

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
- Visor LCD: 2 linha
- Tecnologia de impressão: Laser
- Velocidade: Até 27 ppm
- Resolução: Até2400 x 600 dpi
- Memória Padrão: 32MB
- Interfaces: USB de alta velocidade, Wireless &02.llblgln

03

- Duplex
- Volume de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas
- Compatibilidade com dispositivos móveis
- Voltagem: I lOV

t t[rD.

50

2.583,33

129.166,50

MANUSEIO DE PAPEL:
- Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas
- Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas
- Tamanhos do Papel: A5 até Oficio
COPIA:
- Velocidade da Cópia em Preto: 27 cpm
- Ampliação / Redução:25%o - 400Yo
Tamanho do Vidro de
21,6 x27,9 cm (carta)
de Cópias
em
600 x 600
de
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
htto://www.imperatriz.ma.gov.br - E-mail:semedimperatriz(osmail.com
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ESTADo »o prananvsÃo
PREFEITTJRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUMCTPAL DE roucaÇÃo
- Opções de Cópia: Ordenadas, N em l, cópias múltiplas (até 99), cópia de
documentos de identidade

DIGITALIZAÇÃO:
- Digitalizaçãp Color e Mono
- Resolução Optica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi
- Resolução lnterpolada: Até 19200 x 19200 dpi
- Digitalizado para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint
- Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX I JPG IPDF / Secure PDF /
PNG / XPS
- Tipo de Scanner: Mesa plana colorida

(coTA

25o/o).

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

:

- Visor LCD: 2 liúa
- Tecnologia de impressão: Laser

04

- Velocidade: Até27 ppm
- Resolução: Até2400 x 600 dpi
- Memória Padrão: 32MB
- Interfaces: USB de alta velocidade, Wireless 802.llb/g/n
- Duplex
- Volume de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas
- Compatibilidade com dispositivos móveis
- Voltagem: I lOV

I,IYID.

MAI\USEIO DE PAPEL:
- Capacidade da Bandeja de Papel: 250 Folhas
- Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas
- Tamanhos do Papel: A5 até Oficio
COPIA:

ir(

Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
http://www.imperatriz.ma.eov.br - E-mail:semedimperatriz@email.com
Rua Urbano Santos, 1657
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EsrADo Do MARAxnÃo
t

r.

PREFEITTIRA MUNICIPAL DE IMPERATRTZ
SECRETARH MUrvcrPAL DE EDUCaÇÃo

- Velocidade da Cópia em Preto: 27 cpm
- Ampliação / Redução:25Yo - 400%
- Tamanho do Vidro de Exposição:21,6 x27,9 cm (carta)
- Agrupamento de Cópias (2 em 1)
- Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi
- Opções de Cópia: Ordenadas, N em l, cópias múltiplas (até99), cópia de
documentos de identidade

DIGITALIZAÇÃO:
- Digitalização Color e Mono
- Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi
- Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi
- Digitalizado para Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint
- Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX I IPG IPDF / Secure PDF /
PNG / XPS
- Tipo de Scanner: Mesa plana colorida

(coTA

75Vo).

PROJETOR

05

ESPECIFTCAÇÕES:
- Dimensões:302 x 82x237 mm
- Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança
- Temperatura de uso: 5"C a 35"C
- Sistema de projegão: 3LCD de 3 chips
- Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto
- LCD Screen: 0,55 polegadas (D7)
- Método de projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício
- Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3
- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens
- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens
- Razão de aspecto: 4:3
- Resolução nativa: SVGA

Rua Urbano Santos, 1657

http://www.im

-

- MA - CEP 65.900-505
medimpe ratriz(ôgma il.com

Juçara, lmperatriz

pe ratriz. ma.sov.

br - E-ma
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3.133,33

119.066,54
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ESTADO DO MARAI\IHAO
PREFEITT]RA MT]NICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MTJIIuCTPAL »n rnucaçÃo
- Tipo de lâmpada: 210 W IIHE

- Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 horas (Normal)
- Correção de Keystone: Horizontal: -30" +30" lVertical: -30" +30

- Raáo de contraste: Até 15,000: I
- Reprodução de cor: Até I bilhão de cores
- Alto-falante:2 W Mono
- Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho)
- Cabo de Alimentação
- Cabo VGA

- Bolsa de Transporte
- Controle remoto com baterias

C

OIYECTIVIDADE PADRÃO

:

- Entrada de computador: x I D-subl5
- HDMI: x I

- Vídeo RCA: x I
- USB tipo A: x I (Memória USB imagens / módulo wireless)
- USB tipo B: x I (USB display, mouse)
- Entrada de áudio RCA: x I RCA (Branco x l, Vermelho x

l)

(coTA 2s%).

-

- Juçara, lmperatriz MA - CEP 65.900-505
im pe ratriz. ma.sov. br - E-ma il:semedi m peratriz(ôgma il.com
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ESTADO DO MARANIHO
PREF'EITT'RA MTINICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUMCTPAL DE noucaçÃo

PROJETOR

EsPECrFrcaçÕrs:

06

- Dimensões:302 x 82 x237 mm
- Segurança: Trava Kensington, Trava de segurança
- Temperatura de uso: 5"C a 35"C
- Sistema de projeção: 3LCD de 3 chips
- Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto
- LCD Screen: 0,55 polegadas (D7)
- Método de projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício
- Número de pixel: 480.000 pixels (800 x 600) x 3
- Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3300 lumens
- Brilho em branco - Saída de luz branca: 3300 lumens
- Raáo de aspecto: 4:3
- Resolução nativa: SVGA
- Tipo de lâmpada: 210 W UHE
- Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO) / 6.000 horas (Normal)
- Correção de Keystone: Horizontal: -30" +30o / Vertical: -30' +30
- Razão de contraste: Até 15,000:l
- Reprodução de cor: Até I bilhão de cores

TINID.

tt2

3.133,33

350.932,96

-Alto-falante:2WMono
- Ruído do ventilador: 37 dB (Alto Brilho), 28 dB (Baixo Brilho)
- Cabo de Alimentação
- Cabo VGA
- Bolsa de Transporte
- Controle remoto com baterias

COI\TECTIVIDADE PADRÃO :
- Entrada de computador: x 1 D-subl5
- HDMI: x I
- Vídeo RCA: x I
- USB tipo A: x I (Memória USB imagens / módulo wireless)
- USB
B:xl
mouse
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEp 65.9OO-505
http://www.im oeratriz.ma.sov. br - E-ma il:semedim peratriz@gma il.com
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ESTADO DO MARAI\IúO
PREFEITT'RA MT'NICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUMCIPAL DE EDUCAÇÃO

li

- Entrada de áudio RCA:
(coTA 75o/o).

x I RCA (Branco x l, Vermelho x l)

CAIXA DE SOM ATIVA
ESPECIFICRçÕES:

- I l0 Watts

- lx Woofer de 10"
- lx Driver de Titânio
- Crossover eletrônico incorporado
- 2 canais de entrada

- Canal
07

I com chave MIC/LINE

e conectores

XLR

e P10

- Canal 2 com conectores RCA e P2

(TRS %")
T]NID.

38

700,00

26.600,00

- Saída Line Out através de conector XLR-M
- 2 Bandas de equalização

- LED indicador de clip
- Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3
- Comunicação via BLUETOOTH
- Auto Voltagem (100-240Vac)
- Encaixe para pedestal com trava

- Dimensões (LxAxP): 300 x 460 x 240 mm

(coTA

Rua Urbano Santos, 1657

http://www.

:,

'a

z

,,M

25Yo).

-

- Juçara, lmperatriz MA - CEp 65.900-505
impe ratriz.ma.gov. br - E-ma il: semedim peratriz@gma il.com
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ESTADO DO MARAlrrúO
PREFEITT]RA MTINICIPAL DE IMPERATRIZ
sECRETARTA MtmucIPAL »n nnuc,lçÃo

CAIXA DE SOM ATTVA
ESPECTFTCeÇÕES:

- I l0 Watts
- lx Woofer de 10"
- lx Driver de Titânio

08

- Crossover eletrônico incorporado
- 2 canais de entrada
- Canal I com chave MIC/LINE e conectores XLR e PlO (TRS %")
- Canal 2 com conectores RCA e P2
- Saída Line Out através de conector XLR-M
- 2 Bandas de equalização
- LED indicador de clip
- Leitores USB/SD para reproduzir arquivos MP3
- Comunicação via BLUETOOTH
- Auto Voltagem (100-240Vac)
- Encaixe para pedestal com trava
- Dimensões (LxAxP): 300 x 460 x 240 mm
(coTA 75yo).

T]NID.

rt2

700,00

78.400,00

...,

I' ()

MICROFONE COM FIO
ESPECIFICAÇÕCS:

09

- Com chave liga/desliga
- Frequência de Resposta: 50 - 14000FI2
- Sensibilidade: -74d8 + 3dB

-ç
T]I\ID.

150

158,33

23.749,50

m

- Impedância: 6000 *.30Yo
- Globo em tela de aço
- I Cabo de 5 metros

.a

?

=o

- Tubo de metal c/ revestimento
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz - MA CEp 65.gOO-505
http://www.imperatriz.ma.sov.br - E-mail:semedimperatriz@gmail.com

, I ',::

L

r

É
PREFEITURA DE

IMPERATRIZ

/eâ1
*h

(
rl t

(

ESTADO DO MÀRANHAO
PREFEITTIRA MTJNICIPAL DE IMPERATRIZ
sECRETARTA MUMCTPAL DE noucaÇÃo

TV 40"
TELA:
- Tamanho da tela: 40"
- Resolução:1920 x 1080 (FULL HD)

VIDEO:
- Processador: HyperReal
- Frequência da Tela (MR): 60 ÍIz
- PQI (Picture Quality lndex): 200
- Modo Filme
- Modo Natural

Átroro:

10

- Dolby Digital Plus
- Potência: 20W (RMS)
- Tipo de alto-falante: 2 Canais
SINTONIZADOR E TRANSMISSÃO
- Sintonizador analógico
- Digital Broadcasting: ISDB-T
- Data Broadcasting: GINGA

:

T]IYID.

38

1.965,00

74.670,00

CONECTTVIDADE:
- 2x HDMI
- lx USB
- lx Entrada de Componente (Y,Pb,Pr)
- lx Entrada de Composto (AV)
- lx (Uso Normal por Componente Y)
- Ethernet (LA].,I)
- lx Saída de Audio (Mini-entrada)
- lx Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): l/0/0
- Rede sem fio integrada
- Anynet+ (I{DMI-CEC)
RECURSOS
Rua Urbano Santos, L657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
http //www. i m pe rat riz. m a.gov. br - E-ma i l: se med i m pe ratriz @ g ma i l.co m
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITT]RA MTII\TICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUMCIPAL DE r»uc,rçÃo
- Acessibilidade: Zoom

- Digital Clean View
- Busca automática de canais
- Desligamento automático
- Legenda
- ConnectShare (USB 2.0)
. EPG
- Game Mode
- Idioma: Idioma local
- Picture-ln-Picture
- Compatível com HID USB

ALIMENTAÇÃO:
- Fonte de energia: ACI00-240Y 50l60Hz

(COTA
TV 40"

25o/o\.

TELA:
- Tamanho da tela: 40"
- Resolução:1920 x 1080 (FLILL HD)

VIDEO:
- Processador: HyperReal

ll

- Frequência da Tela (MR): 60 Í12
- PQI (Picture Quality Index): 200

UNID.

tt2

1.965,00

220.080,00

- Modo Filme
- Modo Natural

Áuoro:
- Dolby DigitalPlus
- Potência: 20W (RMS)
- Tipo de alto-falante: 2 Canais
SINTONIZADOR E TRANSMTSSÃO
- Sintonizador analógico
Rua Urbano Santos, \657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
http //www. i m pe rat riz. m a.eov. br - E-ma i : se m edi m oe ratriz @g m a i l.com
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ESTADO DO MARAM{ÃO
PREFEITT]RA MT]NICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MTJMCIPAL DE EDUCAÇÃO
- Digital Broadcasting: ISDB-T
- Data Broadcasting: GINGA
CONECTTVIDADE:
- 2x HDMI

- lx
- lx
- lx
- lx

Entrada de Componente (Y,Pb,Pr)
Entrada de Composto (AV)

- lx
- lx

Saída de Audio (Mini-entrada)
Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo):

USB

(Uso Normal por Componente Y)
- Ethernet (LAN)

l/0/0

- Rede sem fio integrada
- Anynet+ (HDMI-CEC)
RECURSOS:
- Acessibilidade: Zoom
- Digital Clean View
- Busca automática de canais
- Desligamento automático
- Legenda
- ConnectShare (USB 2.0)
- EPG
- Game Mode
- Idioma: Idioma local
- Picture-ln-Picture
- Compatível com HID USB
ALIMET..ITAÇÃO:
- Fonte de energia: ACl00-240Y 50l60Hz

(COTA

75o/o).

\ I

{*

ã= ú
7
{ F+
r'-i

Rua Urbano Santos, 1657
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ESTADO »O N,TAN,q.NHÃO
PREFEITT'RA MT]NICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUMCIPAL DE r»uclÇÃo
SUPORTE PARA TV

- Suporte Universal Fixo de parede para TVs / Monitores LCD /LED I
PLASMA / 3D de 14" à 84" com até 100 kg e compatíveis com fixação
12

padrão VESA.
- Compatível com padrão de fixação VESA 75x75,100x100, 200x100,
200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 400x200, 400ú00, 400x400,
600x200,600x400, 660x320 ou 800x400 mm (HxV).

ul\ttD.

150

70,00

10.500,00

I.]NID.

150

543.33

81.499,50

ROTEADOR
- Padrões ou Normativas: Padrões Wireless IEEE 802.1 lacln/a 5GHz IEEE

802.llb/g/n2.4GÍIz

13

- Velocidade de transmissão: CE: <20dBm(2.4cÍlz) <23dBm(5GFIz).
FCC: <30dBm
- Antena: Três antenas destacáveis (RP-SMA)
- Conexões: 4 Portas LAN l0/100/1000Mbps. I Porta WAN
l0/100/l000Mbps. I PortaUSB 2.0
- Taxa de Transferência: 5GHz: Até 1300Mbps2.4GHz: Até 450Mbps
- Portas LAN/Ethernet: 4 Portas LAN 10/100/1000Mbps . I Porta WAN
10/100/l000Mbps . I Porta USB 2.0
- Canais: DoS, Firewall SPI, Filtro de Endereço IP^4AC Filtro de Domínio
Vínculo de Endereço MAC/IP
- Equipamentos compatíveis: IP Dinâmico/Esüítico/PPPoE/ PPTP(Acesso
Duplo)/L2TP(Acesso Duplo)/BigPond
- Wireless: Sim
- Frequência: 2.4GIlz é 5GHz
- Voltagem: Bivolt automático

TOTAL GERAL
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
http://www.imperatriz. ma.gov.br - E-ma il:semedimperatriz@ema il.com
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ESTADO DO MARANHÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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CPL

PREGÃO PRESENCTAL NO. 11112019.CP1. CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

de 201 9

de

Ao(A)
PREGOETRg(A) MUNTCTPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL

NO

11í12019.CPL.

abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr.
é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida,
podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação,
tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer,
desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos
inerentes ao certame.

O

_

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
(Com firma reconhecida em cartório)

ê-

IIÉS

PREFEITURÂ DE

IPERATRIZ

rno Santos, 1657 - Juçara, Imperatriz

-

MA

-

CEp 65.900-505

rw. imperatriz.ma. gov.br - E-mail : sernedirnperatriz@grnail.corn
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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CPL

PREGÃO PRESENCIAL

NO 11112019

-

CPL
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ANEXO

(MTNUTA DO CONTRATO)

CoNTRATO

No

t2019

-

coNTRATAçÃo oe EMpRESA ESpEctALIzADA
PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

elerRôucos

E DE

lNFonuÁttcl,

DESTINADo

A EQUIPAR AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE
púguca MUNTcTPAL DE ENStNo NA
MANUTENçÃo, E DESENVOLVTMENTO DA
EDUCAçAO BASICA, DE FORMA _PARCELADA,

coNFoRME ESPECIFICAçOES

E

QUANTITATIVOS DESCRITOS NO EDITAL E SEUS

ANExos, coNFoRME ESPEctFtceçÕes

E

QUANTITATIVOS ESCRITOS NO ANEXO I DESTE
TERMo, euE ENTRE sr cELEBRAM o luuutcípto
IMPERATRIZ

DE

,

*o?o*râ

^'^,=TBIRESA

Ao(s)

de_do

ano de 2019, de um lado, o tUUrulCíptO DE IMPERATRIZ,
dias do mês
CNPJ/MF n.o 06.158.455/0001-16, localizadana Rua Rui Barbosa, n.o 201 - Centro, através do(a)
Secretário(a) Municipal
SSP/MA e do CPFiMF n.o
brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o
empresa
doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado,

CNPJ/MF

a

n.o

neste ato, representada- pelo, Sr.
doravante denominada simplesmente de
n.o
que
e
CONTRATADO, tendo em vista o
consta no Processo n.o
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição

e do CPF/MF

v

estabelecida na
portador do RG n.o

na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato,
regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

Constitui objeto deste a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
Equipamentos Eletrônicos e de lnformática, destinado a equipar as Escolas e Creches da
Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.,
de forma parcelada, conforme especificaçÕes e quantitativos descritos no Edital e seus anexos, e
em conformidade com o Pregão Presencial no 11112019-CPL e seus anexos, que independente de
transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está
consubstanciado no procedimento licitatorio realizado na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações.

cLÁusuLA SEGUNDA - DO PRAZO E CONDTÇOES Oe ENTREGA
2.1 A execução do objeto terá início logo apos o recebimento da "Ordem de Fornecimento"

emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.
2.2 O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência
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disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião
da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a
execução do objeto.
2.3 O fornecimento será executado observado o disposto nos Ánexos e demaís dÍsposições
deste Termo de Referência.
2.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no ptazo máximo de 05 (cinco) dias, após a
solicitação formal pela Contratante.
2.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
2.6 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as
especificaçÕes e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

cLÁusuLA

--

TERCETRA - PREÇO
3. O valor global do presente contrato é de
, os preços
incluem todas as despesas: impostos, seguros, fretes, taxas de administração e outros encargos
eventualmente.

R$_._,_,

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDrçOES DO PAGAMENTO

4.1 O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto no anexo I ao termo de
referência.
4.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

-

encargos eventualmente incidentes sobre os produtos, não podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipoteses;
4.3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescriçÕes da Lei no 8.666/93.
4.4 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
4.5 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve
emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na
Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657 Juçara,
lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.
4.6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após
a aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas
pelo Agente Público competente.
4.7 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho.
4.8 Paraíazer jus ao pagamento, a Contratada homologatoria deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.
4.9 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e
apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos fornecimentos.
4.10 A atestação da fatura correspondente ao fornecimento caberá ao fiscal do contrato ou outro
servidor designado para esse fim.
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4.11

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
4.11.1 A contagem do ptazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse
que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo
no fornecimento pela CONTRATADA.
Nenhum pagamento será efetuado
CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária.
A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apos a
atestação de que o produto foi entregue em conformidade com as especificações do contrato.
A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das
quantidades estimadas para a contrataçáo, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento
efetivamente efetuado.
A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditorio e da ampla defesa, poderá
pagar
CONTRATADA, os valores
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos do contrato.
No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 60/o a.a
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
4.17 Ovalordosencargosserá calculado pelaformula: EM = lx NxVP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.

4.12

à

4.13
4.14

4.15

a

à

4.16

CLÁUSULA QUTNTA - Do CRITÉnIO DE REAJUSTE
Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o
8.666/93.

5.1
5.2

cLÁusuLA sExrA - DA cLASSTFTcAçÃo oRçAMENTÁRIA E EMeENHo
6.í As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:
02.08,12,365.0119.2137 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DAS CRECHES
Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte: 0.1.01-001 001 - Recursos do Tesouro Municipal - MDE / Ficha: 638

-

-

RECURSOS DO PRECATORIO FUNDEF BANCO DO
BRASIL - AGÊNCIA: 0554-1 - CONTA CORRENTE: 96.íí8-3 / Ficha: 1939
02.08. 12.361.0043.2132 -MANUTENÇÃO E DESENVOLVTMENTO DA ESCOLA
Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente
Fonte: 0.1.01-001 001 - Recursos do Tesouro Municipal- MDE / Ficha: 61S
FONte: 0.1.15-OO1 OO1 - RECURSOS DO PRECATORTO FUNDEF - BANCO DO BRASIL
- AGÊNCIA: 0554-1 - CONTA CORRENTE: 96.íí8-3 / Ficha: 1954

Fonte: 0.1.15-001001

CLAUSULA SÉTIMA . DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada;
7.2 Respeitar o prazo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto conforme estabelecido

7.'l
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Edital e Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA;
7.3 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após cada
solicitação formal, conforme item 2.4 desse contrato;
7.4 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do objeto;
7.5 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
7.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
7.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
7.8 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um ptazo máximo de
05 (cinco) dias úteis apos a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.'81
na Lei 8.666/93;
7.8.1 A recusa injustificada do homologatorio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
7.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente
estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666/93;
7.í0 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;
7.11 lndicar em até 05 (cinco) dias apos a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá se
reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para
acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto;
7.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execução ou
de materiais empregados;

7.12.1 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num ptazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto;

7.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão interessado;
7.13.1 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de
aquisiçÕes com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o Wazo;
7.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais comerciais
resultantes da execução do contrato;
7.14.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;
7.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referenies as leÉ trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários;
7.16 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa
anuência da Contratante;
7.17 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
obrigações pactuadas entre as partes;
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7.í8 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,

mão-de-obra,
garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;
7.19 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não
eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas
entre as partes;
7.20 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e
prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;
7.21 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçoes estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fornecimento
do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuiçÕes, indenizaçÕes,
vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;
7.22 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de
comerciais, transportes, fretes,
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos objeto contratado;
7.23 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
7.24Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual EPl, exigidos
pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as
normas sobre medicina e segurança do trabalho;
7.25 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
7.26 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
7.27 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento
dos materiais;
7.28 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal;
7.29 Entregar o objeto no Deposito da Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado
por esta;
7.30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao
último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato;
7.3í Manter inalterados os preços e condiçÕes da proposta;
7.32 Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes
dos anexos deste Edital;
7.33 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato;
7.34 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no
Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos
quantitativos registrados, atendendo às solicitaçÕes de compras do governo municipal;
7.35 Atender as demais condiçÕes descritas neste Termo de Referência;
7.36 São expressamente vedadas à contratada.
A veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município;
A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

e
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a)
b)

cLÁusuLA oITAVA - OBRIGAçOES DA GONTRATANTE

8.í

Efetuar o pagamento na forma do item 4 deste contrato, apos o recebimento definitivo dos
materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias,
trabalhistas e as demais disposições deste Edital e seus anexos;
8_.2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, conforme previsto no item í4 deste contrato.
8.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do C ontrato, sob o aspecto quantitativo
qualitativo, anotando em registro proprio as falhas detectadas;
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8.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes
no Termo de Referência - Anexos l;
8.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da

execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;
lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo apos o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso;
Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificaçóes e
condições estabelecidas no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador;
Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes
no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
materiais fornecidos;
Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações;
8.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária;
Expedir as Autorizações de Fornecimento;
8.12 Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 14h, no local determinado na
requisiçãoiautorização de fornecimento;
8.13 Disponibilizar local adequado parc a realização da entrega;
8.14 Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
Permitir
livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, paru a
entrega material;
8.16 Proporcionartodas as condiçÕes para que a Contratada possa executaro objeto de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referência;
8.17 Exigir o cumprimento de todas as obrigaçÕes assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
8.19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
8.20 Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação;

8.6
8.7

8.8
8.9

8.1í

8.í5

o

CLÁUSULA NONA. DAS PENALIDADES
9.í Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
| - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso
de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a
aplicação de sanção mais grave;
ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para o atraso no
fornecimento dos produtos, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o GoNTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razáo da inexecução total
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b) 0,06% (sers cenúésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de
atrasos em qualquer outro ptazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatorio.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipotese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
lll - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipoteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao ptazo limite de 30 (trinta)
dias. 20.3. e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo ptazo não superior a 2 (dois) anos;
f)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e apos decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
cLÁUSULA DÉcIMA. DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.í. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do artigo 78
da Lei no 8.666/93;
'i.0.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração Pública;
í0.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislaÇão;
10.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo ptazo não superior a 02 (dois) anos;
í0.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a propria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior;
10.6 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O Sistema
lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da Transparência, os
dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional
das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei 12.84612013 (Lei
Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas as esferas
federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".
CLAUSULA DECIMA PRIME!RA. DA VIGENCIA DO CONTRATO
l. O contrato terá vigência até 3111212019, contados a partir do recebimento da ordem de
fornecimento. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25o/o
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o,
da Lei Federal no 8.666/93.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
l. O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará da data de sua assinatura
ate 1311212019, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos
aditivos, conforme disposições do Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com
redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e
supressões de até 25% (vinte e cinco ) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto
art.65 § 1", da Lei Federal n" 8.666/93.
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GLAUSULA DÉCIMA TERCETRA - SUBCONTRATAçÃO
l. Não e permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.
CLAUSULA DECTMA QUARTA- DA FTSCALTZAÇAO DO CONTRATO
14.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos
por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes, especialmente
designados, os fiscais anotaram em registros proprios todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no
8.666, de 21.06.93;
14.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes a Administração;
14.3 A fiscalizaÇão de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;
14.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalizaçáo do contrato ou a outro servidor desigrado para esse fim.
CLAUSULA DECTMA QUTNTA - DA ANTICORRUPçAO
15.1 . Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Educação de lmperatriz e
à Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:
Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a
quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;
Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificaçÕes ou
prorrogaçÕes do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatorio da licitação pública
ou nos respectivos instrumentos contratuais;
Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou
De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou
omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no 12.84612013
(conforme alterada), do Decreto no 8.42012015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt
PracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis
("Leis AnticorrupÇão"), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste
Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas

a)
b)
c)
d)
e)

v

lmperatriz(MA),

_

CONTRATANTE
Secretária Municipal
CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS:
CPF/MF
CPF/MF
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO tNC. V DO ART. 27 DA LEr 8.666/93

DECLARAÇÃO
por
(Nome da Em
inscrito no CNPJ no
portador da
intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
DECLARA, para fins
Carteira de ldentidade
e do CPF no
junho
do disposto no inc. V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de
de 1993, acrescido pela Lei no
9.854, de27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

no

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condição de aprendiz ( ).

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afi rmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO DE CrÊNCrA E CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE
HABtLtTAçÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatorio Pregão n' 11112019-CPL
realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e conforme exigências legais, que damos ciência
de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração e feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA),

Representante Legal da Empresa
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