ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO PMSG EXCLUSIVO PARA MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL, MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS Nº 052/2020.
INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2020
Processo Administrativo n.° 15802/2019
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de São Gonçalo,
por intermédio da Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos realizará licitação, para
registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço por
item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de
setembro de 2019, Decreto Municipal nº 004 de 13 de Janeiro de 2020, do Decreto Municipal nº
057 de 11 de março de 2009, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
atualizações, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, da Lei Municipal nº 357/2011, a
Instrução Normativa SEGES/MPDG n. 03/2018, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Data da sessão:10/09/2020
Horário: 10:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br
1.

DO OBJETO

1.1
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a futura e eventual
aquisição de computadores e equipamentos de informática, para a Rede Pública Municipal de
Educação de São Gonçalo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital
e seus anexos.
1.2
O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

2.
DO REGISTRO DE PREÇOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS
PARTICIPANTES
2.1.

O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação.

2.2.

Não existem outros órgãos participantes nesta licitação.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.
O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
3.2.
O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
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3.3.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles que se tornem desatualizados.
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
3.6.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, com propósito de estimular e
incentivar fomento de competidores para o certame o qual deflui em persecução a proposta mais
vantajosa, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 057, de 2009.
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
4.3.
As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços, na forma do Art. 8º, § 3º do Decreto Municipal nº 057/2009 e na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número de órgãos
não participantes que aderirem.
4.4.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando
as ocorrências ao órgão gerenciador.
4.5.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
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4.5.1.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente,
a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de
vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

5.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

5.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível
com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN
SEGES/MP nº 3, de 2018.
5.1.1.
Em relação ao objeto a ser contratado, a participação é exclusiva a
microempreendedor individual, microempresas, empresas de pequeno porte,
equiparadas e sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488, de
2007.
5.1.2.
Na hipótese de deserção ou fracasso dos itens destinados à participação
exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
na forma do item anterior, será realizada a republicação do edital, com ampla
participação, sem exclusividade para os respectivos itens, o que será precedido de
competente justificativa e autorização pelas autoridades competentes.
5.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
5.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.3.1.
Proibidos de participar de licitações
administrativos, na forma da legislação vigente;
5.3.2.

e

celebrar

contratos

Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.3.
Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente, conforme determina Artigo 1.134 do Código Civil Brasileiro;
5.3.4.
de 1993;

Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666,

5.3.5.
Empresas que se encontram sob o regime falimentar. As empresas em
recuperação judicial que tenham seu plano de recuperação aprovado pelo juízo
competente poderão participar do certame;
5.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.3.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando
nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
5.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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5.4.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49.
5.4.1.1.
nos itens exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o
prosseguimento no certame;
5.4.1.2.
nos itens em que a participação não for exclusiva para
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não”
apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte;
5.4.2.
anexos;

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus

5.4.3.
Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
5.4.4.
Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
5.4.5.
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
5.4.6.
Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.4.7.
Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º
e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
5.4.8.
Que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou
para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade
previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.
5.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
5.6.
Para fins de deste Edital, entende-se por Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
aptas a participar do presente certame aquelas definidas no Artigo 3º da Lei Complementar n.º
123/06 e que não se enquadram em nenhuma das situações previstas no § 4º deste mesmo
Artigo 3º da Lei Complementar 123/06.
5.6.1.
Entende-se por Microempreendedores Individuais aptos a participar do
presente certame aqueles definidos na Lei Complementar 123/06.
5.6.2.
Os Microempreendedores Individuais, as Microempresas e as Empresas
de Pequeno Porte doravante serão designadas respectivamente por MEI/ME/EPP.
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6. DA APRESENTAÇÃO
HABILITAÇÃO

DA

PROPOSTA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

6.1.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital e seus anexos, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital
e seus anexos, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
6.4.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.5.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
6.7.
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.
6.8.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
6.9.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:
7.1.1.

Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;

7.1.2.

Marca;

7.1.3.

Fabricante;

7.1.4.
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão
competente, quando for o caso;
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7.1.5.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.1.6.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
7.1.7.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
7.1.8.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.
7.1.9.
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do
Estado e da União,após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

8.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.

8.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.
8.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3.
A aceitação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito nas fases subsequentes.
8.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
8.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os
licitantes.
8.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
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8.5.1.
O lance deverá ser ofertado pelo menor preço por item, limitado a
quatro casas decimais.
8.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.7.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
8.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser 01 (um) centavo.
8.8.1.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema
os respectivos lances.
8.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
8.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
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8.19. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema
eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
8.21.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
8.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática
para tanto.
8.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
8.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
8.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
8.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de
lances).
8.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens produzidos:
8.29.1.

No país;

8.29.2.

Por empresas brasileiras;
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8.29.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.29.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.30. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
8.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
8.32. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
8.33. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos anexos e documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.34. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

9.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
9.2.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
9.2.1
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.3.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;
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9.4
A proposta de preço contendo as especificações detalhadas dos itens ofertados, com
o valor atualizado da licitante detentora da melhor oferta, acompanhado com manuais
folders/encartes de cada item que compõe o grupo vencedor, se for o caso; proposta
vencedora, DEVERÁ ser enviada ELETRONICAMENTE, NO PRAZO DE 24 (vinte e
quatro) horas contando da solicitação do Pregoeiro, por meio da opção “ENVIAR
ANEXO” do Portal Comprasnet, em arquivo único (conforme IN n°03/2018 MPOG art.
21, §6°).
9.4.1
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.5
Caso a Licitante não logre êxito em enviar eletronicamente ou equivocar-se no envio do
arquivo através do sítio oficial (COMPRASNET), deverá oficializar a solicitação ao Pregoeiro
da
reabertura
do
prazo
remanescente
no
sistema,
através
de
e-mail:
pregaoeletronico@pmsg.rj.gov.brcontendo o “printscreen” da tela e aviso por telefone (21)
2199-6442 / 2199-6329. Tal solicitação não será garantia da reabertura de prazo após a análise
do Pregoeiro.
9.6
Caso o sítio oficial (COMPRASNET) esteja indisponível, deverá registrar através da
Plataforma de Atendimento disponível no Portal de Compras Governamentais
(http://portaldeservicos.planejamento.gov.br ou 0800-978-9001) um acionamento do ocorrido,
remetendo o protocolo através de e-mail: pregaoeletronico@pmsg.rj.gov.bre aviso por telefone
(21) 2199-6442 / 2199-6329 ao Pregoeiro para reabertura do prazo remanescente no sistema.
Após análise do Pregoeiro em consulta ao SERPRO, tal solicitação não será garantia da
reabertura de prazo.
9.7
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
9.8
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
9.9
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.10 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
9.12

Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.13 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
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nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.14 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do licitante, observado o disposto neste Edital.

10 DA HABILITAÇÃO
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
10.1.1

SICAF;

10.1.2
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
10.1.3
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
10.1.4
Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:7263467310545::::P3_TIPO_RELACA
O:INIDONEO);
10.1.5
Lista de Empresas Sancionadas, mantida pelo Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ (https://www.tce.rj.gov.br/empresassancionadas);
10.1.6
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.7
Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
10.1.8
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.9
O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.1.10 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.11 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
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Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
10.2
Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
10.2.1
O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil
anterior à data prevista para recebimento das propostas;
10.2.2
É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a
respectiva documentação atualizada.
10.2.3
O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
10.2.4
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.
10.2.5
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
10.2.6
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.2.7
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.
10.2.8
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
10.2.9
Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação
vencida junto ao SICAF.
10.2.10 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema,
o licitante será convocado a encaminhar, conforme previsto pelo subitem 9.4, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documento válido que comprove o atendimento
das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto
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à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123,
de 2006.
10.2.11 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.3

Habilitação jurídica:
10.3.1
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.3.2
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
10.3.3
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
10.3.4
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
10.3.5
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicação dos seus administradores;
10.3.6
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com
a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
10.3.7
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;

10.4

Regularidade fiscal e trabalhista:
10.4.1
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
10.4.2
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
10.4.3
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;
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10.4.4
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
10.4.5
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da Certidão
Negativa de Débitos e da Certidão Negativa de Dívida Ativa ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa;
10.4.6
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa de Débitos e da Certidão Negativa de Dívida Ativa ou Certidão
Positiva com efeitos de Negativa.
10.4.7
(FGTS);

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

10.4.8
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.4.9
Caso o licitante seja considerado isento dos tributos federais, estaduais
ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição
mediante declaração das respectivas Fazendas do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei;
10.4.10 Os documentos constantes nos subitens 10.4.4, 10.4.5, 10.4.6, 10.4.7 e
10.4.8 deverão ter validade na data estipulada no preâmbulo para envio da
proposta.

10.5

Qualificação Técnica

10.5.1 Será necessário a apresentação, por parte das Licitantes, de um ou mais atestados por
pessoa jurídica, de direito público ou privado, comprovando ter fornecido a contento e
com qualidade, o quantitativo objeto desta licitação.
10.5.2. Será exigido, para efeito de reconhecimento do(s) atestado(s) mencionados no item
anterior, que seja(m) apresentados(s) em papel timbrado do emitente, contendo o nome e
CNPJ, bem como a identificação dos signatários, endereço completo e telefone(s) para
contato.

10.6 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
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10.7
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.8
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
10.9
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.9.1
A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.10 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
10.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.
10.12 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.
10.13 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando
as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.14 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.
10.15 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.16 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
10.17 Em caso de anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou
pedido de homologação de recuperação extrajudicial, deverá ser comprovado,
momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano
recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente, sob pena
inabilitação.

de
no
de
de
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10.18 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.

11

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, a contarda solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, conforme os
subitens 9.4 a 9.7 deste edital, e deverá:
11.1.1
Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser
assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
11.1.2
Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
11.2
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada,
se for o caso.
11.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11.4 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
11.5 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.
11.6 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.
11.7 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo
à proposta de outro licitante.
11.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11.8.1
A proposta final deverá ser encaminhada com os respectivos manuais,
encartes/folders, se for o casoe demais informações pertinentes ao(s) respectivo(s)
lote(s) vencidos no certame.

12

DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
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de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
12.2.1
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo
de três dias corridos para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os
demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão
a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
12.3

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
13.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o
instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
13.2.1.
A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2.
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

14

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

15 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/PREÇO
15.1 Os recursos previstos para execução do fornecimento correrão à conta do Programa
de Trabalho 2027.12.361.20.282.100 , Natureza de Despesa 44.90.52.00 , Fonte: 08 e PT
2027.12.122.1001.2091 ND: 4.4.90.52.00 Fonte 00.

15.2

Os preços são fixos e irreajustáveis.

15.3 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer
alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto
Municipal nº 057, de 2009.

16

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência. (ANEXO I).

17

DO PAGAMENTO

17.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA após 30 dias úteis após as entregas feitas
na forma estabelecida pela CONTRATANTE, de acordo com as quantidades
efetivamente entregues, mediante apresentação das faturas/notas fiscais respectivas
atestadas pelos fiscais designados pela Administração Municipal.

18 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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18.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.
18.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis dias, a contar da data de seu
recebimento.
18.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
18.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
18.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
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DO TERMO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
19.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
19.2.1.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.
19.2.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
19.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
19.3.1.
referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de
negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
19.3.2.
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

19.3.3.
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
19.4.

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.

19.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
19.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
19.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
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DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

20.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.
21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
21.1.1
Não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho dentro do prazo.
21.1.2

Apresentar documentação falsa;

21.1.3

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.1.4

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

21.1.5

Não mantiver a proposta;

21.1.6

Cometer fraude fiscal;

21.1.7

Comportar-se de modo inidôneo;

21.2 As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva,
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
21.3 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
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21.4 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
21.4.1
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.4.2
Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor
do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do contratado;
21.4.3
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;
21.4.4
Impedimento de licitar e de contratar com o Município de São Gonçalo
e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
21.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.6

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

21.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
21.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
21.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.
21.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999.
21.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade,
21.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
21.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
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DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

22.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2 A impugnação será realizada
pregaoeletronico@pmsg.rj.gov.br.

na

forma

eletrônica,

por

meio

do

e-mail

22.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis,
contados da data de recebimento da impugnação.
22.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
22.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
22.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
22.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
22.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.9 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
23.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão
o horário de Brasília – DF.
23.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
23.5

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
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23.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
23.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
23.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.
23.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
23.11 O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônicohttp://www.comprasgovernamentais.gov.br
e
http://www.saogoncalo.rj.gov.br/licitacao/ e também poderão ser lidos e/ou obtidos na
Secretaria Municipal de Compras e Suprimentos, endereço Rua Feliciano Sodré, nº 100, Centro,
SG, nos dias úteis, no horário das 9horas às 16h30min, mesmo endereço e período no qual os
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Proposta de Comercial;
ANEXO III – Planilha Orçamentária;
ANEXO IV – Ata de Registro de Preços;
ANEXO V – Minuta de Contrato
São Gonçalo,_____de _____________ de 2020.

MAURÍCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MAT 21.101

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
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Formação de Ata de Registro de Preços para a futura aquisição de
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para a Rede Pública
Municipal de Educação de São Gonçalo.
1.

Dados Gerais do Objeto:

Objeto:
Município Contemplado:
Instituição Convenente:
Endereço completo da
instituição Convenente:
CNPJ da instituição
proponente:
Responsável pela instituição
proponente:
CPF do responsável pela
instituição Convenente:
RG e Órgão Expedidor do
responsável pela instituição
Convenente:
Prazo de Execução:
Identificação das ações
financiadas:
Concedente:

Projetor Interativo – Educação Conectada
Notebook Educacional – Educação Conectada
São Gonçalo - RJ
Prefeitura Municipal de São Gonçalo – RJ
Rua Feliciano Sodré, 100 – Centro
São Gonçalo
UF: RJ CEP 24440-440 – Tel: (21) 21996544 email: par.pmsg @gmail.com.br
28.636.579/0001-00
José Luiz Nanci
48159190700
81135199-8 DETRAN
22/03/2019 a 22/12/2020
Aquisição de Computadores e Equipamentos de
Informática para as Unidades Escolares
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação ( FNDE) - Ministério da Educação

Valor solicitado à
concedente:

R$ 178.500,00

Valor da Contrapartida:

R$ 0,00

Valor Total:

R$ 178.500,00

2-Introdução
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O presente termo é documento integrante do expediente deflagrado para instauração de
procedimento licitatório, através de Ata de Registro de Preços, cujo objeto é a futura e
eventual aquisição de COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
para a Rede Pública Municipal de Educação de São Gonçalo.

2.1- A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de citação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro, a preferência do fornecimento em
igualdade de condições.
3-Objetivo
Este documento tem por finalidade fornecer dados e informações mínimas necessárias aos
interessados em participar do certame licitatório, promovido para contratação de fornecimento
acima referido, bem como estabelecer as obrigações da empresa sobre a qual recairá a
adjudicação do certame, obrigações essa explícita na minuta do contrato a ser celebrado após a
homologação do procedimento licitatório.
4-Justificativa
A aquisição de Computadores e Equipamentos de manutenção de informática para a Rede
Municipal de Educação visa atender ao pedido de reprogramação da subação 4.2.11.27 do
Termo de Compromisso PAR nº 20147131/2014 ( Emenda Parlamentar nº 27760002/2014).
A atual carência de computadores e equipamentos para recompor o patrimônio de informática
da Secretaria Municipal de Educação. Equipamentos estes essenciais ao desenvolvimento das
atividades a serem cumpridas pela administração pública, impactando positivamente nos
resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pelo Órgão.
Assim como a maior parte das tecnologias, computadores e equipamentos de interconexão
passam por um ciclo de depreciação natural diretamente ligada a modernização e a evolução
tecnológica, cabendo aos gestores as disposições necessárias a fim de garantir a continuidade
das informações de forma proficiente.
Os recursos serão destinados para apoiar a aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos,
no âmbito das ações para implantação do Programa de Inovação Educação Conectada, para
atendimento a clientela educacional das escolas públicas da educação básica. Garantir melhores
oportunidades para os estudantes das escolas da educação básica, por meio de uma educação
inovadora e conectada com as novas tecnologias, permitindo aos professores introduzir novas
aprendizagens, de forma mais dinâmica, por meio da inserção de novas metodologias de
trabalho.
5-Especificações dos produtos:

ITEM
5.1

TIPO
Computador
Notebook

TIPO DE
SUBAÇÃO
Equipamento

META
QUANTITATIVA

21 unidades

Preço
Unitário

Preço
Total
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Educacional –
Educação Conectada

Computador Notebook Educacional
– Educação Conectada

Quantidade por
Unidade Escolar

Unidades Escolares a serem
atendidas

01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade

C.M. Estephânia de Carvalho
E.M. Ernani Farias
E.M. Antônio Carlos Jobim
E.M. João Goulart
E.M. Almirante Alfredo
Carlos Soares Dutra
E.M. Filadélfia
UMEI Professora Cláudia de
Souza Mota Castro
E.E.M. Itaitindiba
UMEI Professor Djair Cabral
Malheiros
CIEP 414 – Tarso de Castro
E.E. M. Mentor Couto
E.E.M. Salgado Filho
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5.1.1- PLACA-MÃE (MOTHERBOARD):
a) Padrão da arquitetura de barramento: PCI de 64 bits ou superior;
b) Banco de memória: 2 (dois) slots padrão DDR3 ou superior;
c) Deve possuir interface de disco rígido interno padrão SATA III ou micro SATA III de no
mínimo 6GB/s;
d) A atualização da BIOS deve ser por meio de aplicativo de interface gráfica do próprio do
fabricante e fornecido junto ao notebook;
e) Suportar instruções SSE4.1, ou superiores.
5.1.2. Microprocessador

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

a) Somente serão aceitas soluções baseadas em processadores desenhados para a arquitetura de
computadores móveis (notebook). Essa característica deverá ser comprovada pelo licitante;
b) O equipamento deverá possuir solução de refrigeração compatível com as características
exigidas pelo fabricante do processador;
c) Os procedimentos de teste e inspeção serão realizados pelo licitante, com fiscalização de
servidor designado pela Secretaria de Educação, em horário comercial, para validação dos
resultados;
d) A responsabilidade pelo fornecimento do software de avaliação de desempenho, instalação,
configuração, licença e emissão do relatório final será do licitante;
e) Deve ser utilizada a configuração padrão de fábrica de BIOS, podendo ser configurado
apenas o “modo de dispositivo SATA” para AHCI;
f) Os passos abaixo devem ser seguidos na íntegra, não sendo aceitos procedimentos diversos,
como utilização de “imagens” (disco rígido gravado por espelhamento ou qualquer prática de
“clonagem”);
g) Os equipamentos testados deverão possuir todos os componentes e as mesmas características
do equipamento ofertado no edital;
h) Para o procedimento de aferição do desempenho e da qualidade dos equipamentos ofertados,
sugerimos os softwares de Benchmark PCMark e/ou SysMark SE 2014:
- PCMark10;
●
Instalar o software de Benchmark PCMark 10;
●
Download em: https://pplware.sapo.pt/microsoft/windows/pcmark-10-ja-estadisponivel-esta-facil-rapido-usar/ ;
●
Passo a Passo:
1. No Windows 10, instale todas as atualizações críticas para assegurar que o seu S.O. esteja
atualizado;
2. Instale os drivers mais recentes aprovados para o seu hardware;
3. Configure a resolução de tela para 1280×720;
4. Faça o download do PCmark 10;
5. Reinicie o computador;
6. Feche todos os programas, especialmente aqueles que são executados na barra de fundo ou
tarefas;
7. Execute o PCmark no modo Convencional;
8. O resultado deverá atingir o índice igual ou superior a 3.100 pontos.
- SysMark SE 2014;
A desempenho dos microcomputadores fornecidos poderá ser comprovado por meio do
software SysMark SE 2014, da BAPCo (http://www.bapco.com).
●
Os procedimentos para a medição do desempenho são:
1. Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando o máximo espaço do disco
rígido;
2. Instalar o sistema operacional MS-Windows 10 Professional Edition, em 64 bits, no idioma
Português - Brasil com usuário (com direitos administrativos) sem senha (senha em branco);
3. Instalar drivers na versão mais atual para todos os componentes, dispositivos e periféricos que
integrem o equipamento, verificando a correção das instalações no Gerenciador de dispositivos;
4. Configurar o monitor para a sua resolução nativa (1920 x 1080);
5. Reiniciar o computador;
6. Desconectar o computador da rede (desabilitar wireless);
7. Instalar o BAPCo SysMark SE 2014 v 1.5 na versão Full;
8. Aplicar o Update Patch v 1.5.1.47 do SysMark SE 2014;
9. Selecionar todos os cenários (Office Productivity, Media Creation e Data/Financial Analysis);
10. Desmarcar os modos: “Conditioning run” e “Process Idle Task”;
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11. Executar, com perfil de administrador, o BAPCo SysMark SE 2014, com 3 (três) iterações e
todos os cenários disponíveis selecionados.
12. O resultado gerado pelo software deverá ser impresso e entregue ao servidor que fiscalizou o
procedimento, para embasar o relatório técnico a ser entregue ao pregoeiro.
13. Caso os discos sejam do tipo SSD não precisam ser desfragmentados antes da execução do
teste.
14. A pontuação geral no índice do software BAPCO SysMark SE 2014 Overall Rating, deverá
ser igual ou superior a 540 (quinhentos e quarenta) pontos, em três interações, para testes
realizados utilizando o sistema operacional Windows 10 Professional Edition versão 64 bits
Obs. Para obter uma referência precisa e consistentes resultados nos testes. O teste deverá ser
realizado em sistemas limpos, sem softwares de terceiros instalados. Se isso não for possível,
deverá ser fechado o maior número de tarefas em segundo plano possível, especialmente
atualizações ou tarefas que apresentam alertas pop-up, como e-mail e de mensagens de
programas automáticos.
i) O processador físico instalado deverá possuir frequência nominal de no mínimo 3.0 GHz (clock nominal, não sendo considerado o modo tipo turbo ou overclock) e memória cachê L3
mínima de 4 MB;
j) O processador deve ter o processo de fabricação vigente, deve estar em linha de produção e o
ano do lançamento comercial não pode ser inferior a 2015;
k) Suportar instruções SSE4.1 ou superior.
5.1.3. Memória RAM
a) Memória RAM instalada: de no mínimo 8GB (oito gigabytes), padrão DDR3 ou superior.

5.1.4. Interfaces
a) Interface de som de, no mínimo 16 bits, com alto-falantes estéreos embutidos no gabinete do
notebook, microfone integrado ao gabinete, entrada para microfone e saída para fone de ouvido;
b) Saída para porta VGA para Monitor Externo;
c) Possuir, no mínimo, 3 (três) portas USB sendo pelo menos 2 duas (2.0) e uma 3.0 ou
superior;
d) Possuir 1 (uma) porta RJ-45, padrão ethernet, para a placa de rede;
e) Possuir uma interface Bluetooth 3.0 integrada;
f) Leitor de cartões de memória 3 em 1 (padrões MS / SD / MMC);
g) Possuir 1 (uma) porta externa HDMI;
h) Possuir 1 (um) conector DC-IN para adaptador AC.

5.1.5. Interface Gráfica
a) Controladora gráfica integrada ao equipamento;
b) Padrão: SVGA ou superior;
c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos;
d) Memória vídeo compartilhada dinamicamente de no mínimo 256 MB;
e) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores;
f) Possuir saída VGA e HDMI para monitor externo;
g) Possuir aceleração gráfica de vídeo para 3D;
h) Suporte o uso de monitor estendido.

5.1.6. Vídeo
a) Tela em LED, widescreen;
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b) Tamanho da mínimo de tela: 14” (quatorze polegadas);
c) Resolução gráfica mínima: 1366x768 pontos;
d) Capacidade de exibição de pelo menos 16 milhões de cores.
5.1.7. Unidade de Disco Rígido padrão SATA
a) Capacidade da unidade de disco rígido: igual ou superior a 500 GB ( Quinhentos gigabytes);
b) RPM: igual ou superior a 5400;
c) Possuir sensor de queda livre ou sensor de movimentos integrado ao disco rígido.
5.1.8. Teclado
a) Em conformidade com a norma ABNT2 e com todos os caracteres da língua portuguesa;
b) Deve possuir teclas de acesso para controle de luminosidade (brilho), economia de energia e
comutação para monitor externo.
5.1.9. Dispositivo apontador (mouse)
a) Tipo touchpad, integrado ao gabinete do notebook;
b) Com suporte a múltiplos toques para scroll/rolagem.

5.1.10. Placa de Rede Local
a) Interna ao gabinete do notebook;
b) Padrão da Arquitetura: Ethernet 10/100/1000 Mbits;
c) Configurável via software;
d) Compatibilidade com Normas Internacionais: padrão IEEE 802.3;
e) Conectores de saída: padrão RJ-45.

5.1.11. Adaptador Wireless
a) Controladora de rede sem fio integrada ao equipamento, não sendo aceitos adaptadores
externos;
b) Suporte para os padrões 802.11 a/b/g/n/ac;
c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit;
d) Deve operar na faixa de frequência: 2.4 à 5 GHz;
f) Deve possuir led indicativo de ativação da função wireless;
g) Deve possuir um botão para ativar e desativar a função wireless;
h) Arquitetura de rede: suporte a modo infraestrutura e Ad-hoc;
i) Possuir certificação ANATEL.
5.1.12. Fonte de alimentação/carregador de bateria
a) Adaptador AC externo;
b) Tensão de entrada: 110 e 220 VAC (+/- 10%) com comutação automática.
5.1.13. Garantia:
a) Garantia total de 36 (trinta e seis meses) a partir do recebimento do produto.
5.1.14. Bateria
a) Bateria de Lithium-Ion, com no mínimo 4 (quatro) células;
b) Autonomia mínima de operação de 2 (duas) horas em uso;
c) Possuir travas e/ou conexões que permitam a remoção da bateria.

5.1.15. Gabinete
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a) Peso máximo do notebook: 2.300 Kg (dois quilos e trezentos gramas), com bateria instalada;
b) Possuir botão liga/desliga, além de permitir o desligamento por software;
c) Deve possuir local próprio para fixação e travamento de cabo de segurança baseada no
padrão Kensington Lock.
5.1.16. Acessórios
a) Devem ser fornecidos todos os cabos e conectores necessários ao funcionamento do
notebook, além de mídias com todos os softwares e drivers dos dispositivos do notebook;
b) Acompanhado de maleta com as seguintes características:
• Com capacidade para transporte do notebook e seus acessórios;
• Confeccionada em material resistente, capaz de suportar o peso do equipamento e seus
acessórios;
• Possuir alça dupla que permita o transporte usando as mãos;
• Possuir alça de ombro com diferentes regulagens de altura, de modo a propiciar ao usuário o
devido conforto em relação à sua altura. A alça também deve possuir ombreira com largura
mínima de 5 cm (cinco centímetros);
• Possuir divisórias para acomodação dos acessórios.
c) Acompanhado de MOUSE ÓPTICO:
• Resolução: mínima de 800 DPI;
• Quantidade de botões: mínimo de 3 (três), sendo um com função de scroll;
• Interface de conexão: USB.
d) Acompanhado de cabo de aço de segurança com trava, de no mínimo 2 metros de
comprimento;
e) Webcam integrada ao gabinete do notebook com no mínimo 0,2 (zero vírgula dois)
megapixels de resolução.
5.1.17. Compatibilidade e Certificações
a) Certificação EPA Energy Star 5.0, Certificação EPEAT na categoria Gold e Certificação IEC
60950;
b) Os equipamentos devem possuir certificação de adequação à Diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances, Restrição de Certas Substâncias Perigosas). Esta exigência
deverá ser comprovada por certificação emitida por instituição acreditada pelo INMETRO;
c) Apresentar, em atendimento ao Decreto nº 7.174 de 12/05/2010, certificações emitidas por
instituições públicas ou privadas acreditadas pelo INMETRO, que atestem, conforme Portaria nº
170 de 10/04/2012 do INMETRO, a adequação aos seguintes requisitos: de segurança para o
usuário e instalações, compatibilidade eletromagnética e consumo de energia.
5.1.18. Software e documentação
a) A solução e seus periféricos, bem como os softwares e drivers fornecidos, deverão ser
entregues em Português do Brasil e com compatibilidade comprovada com o sistema
operacional escolhido pela contratante;
b) A documentação técnica do equipamento deverá estar em Português do Brasil;
c) Deverá possuir mídia ou Pen Drive para recuperação/restauração do sistema operacional. A
solução adotada deverá ainda integrar os drivers de todos os periféricos do notebook para
instalação no referido sistema operacional.
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5.2.1. Unidade de processamento:
a) Para o procedimento de aferição do desempenho e da qualidade dos equipamentos ofertados,
será usado o software PCMark;
b) Processador com clock mínimo de 2.0 Ghz 2MB de cache;
c) Deverá possuir instruções do padrão SSE4 ou superior;
d) O equipamento deverá possuir solução de resfriamento compatível com as características do
fabricante do processador.
5.2.2. Memória RAM:
a) Memória RAM, com no mínimo 4 GB (quatro gigabytes), padrão DDR3 ou superior.
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5.2.3. Controladora gráfica:
a) Controladora gráfica integrada ao equipamento;
b) Resolução gráfica mínima no formato widescreen;
c) Suporte a DirectX 11 e Open GL 4.0 ou superior;
d) Cores: mínimo de 32 bits;
e) Compatibilidade com o sistema de projeção apresentado na solução.
5.2.4. Unidade de armazenamento:
a) Armazenamento em SSD (Solid-state Storage Device);
b) Capacidade mínima de 32 GB.

5.2.5. Teclado:
a) Teclado alfanumérico, padrão QWERTY, com acentuação e caracteres em português do
Brasil, incluindo a tecla de "ç";
b) Padrão do teclado: ABNT2;
c) Teclas com identificador braille em alto-relevo;
d) Possuir ajuste de inclinação;
e) Integrado ao gabinete.
5.2.6. Dispositivo apontador (mouse):
a) Quantidade de botões: mínimo de 3 (três), um com função de scroll;
b) Resolução mínima de 800 DPI;
c) Integrado ao gabinete.
5.2.7. Dispositivos de conectividade (Wireless):
a) Arquitetura de rede: suporte a modo estruturado e Ad-hoc;
b) Suporte aos padrões 802.11 b/g/n;
c) Suporte a WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA-PSK e WEP 64-bit e 128-bit;
d) Operar na faixa de frequência: 2.400 a 2.483,5 MHz;
e) Método de acesso: CSMA/CA;
f) Possuir antena externa, com ganho mínimo de 2 (dois) dBi;
g) Possuir certificação ANATEL e WiFi.
5.2.8. Acessibilidade:
a) DLNA, Miracast-(WiDi);
b) Placa de TV DIGITAL (antena);
c) Compatibilidade com Dongle 3G e com o Ginga “TV interativa”.
d) Unidade DVD-RW/CD-RW:
e) Tipo de unidade: interna ao gabinete;
f) Compatibilidade da Unidade: CD-ROM, CD-ÁUDIO, DVD-ROM.
5.5.9. Sistema de projeção de imagens:
a) Projeção com luminosidade mínima 3.000 ANSI Lumens;
b) Contraste mínimo: 10.000:1;
c) Resolução mínima suportada: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ /
UXGA / USXGA;
d) Sleep mode acionado somente por botão;
e) O sistema de projeção deve ter a capacidade de projetar imagens com pelo menos 150” (cento
e cinquenta polegadas) diagonal;
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f) O sistema de projeção deve projetar, no mínimo, 60” (sessenta polegadas) diagonal a uma
distância de no máximo 2,5 (dois vírgula cinco) metros do anteparo (tela). Para a distância de
2,5 (dois vírgula cinco) metros, serão aceitas variações de +- 10% (mais ou menos dez por
cento);
g) Vida útil da lâmpada de no mínimo 5.000 horas (modo normal);
h) Ajuste para correção, horizontal e vertical, efeito Trapézio (keystone);
i) Possuir ajuste de zoom e foco.
5.2.10. Sistema de áudio integrado:
a) Sistema de som estéreo, com no mínimo 2 (dois) canais e com potência de 5W RMS por
canal;
b) Sensibilidade 80dB;
c) Resposta de frequência mínima 150 Hz – 20Hz.
5.2.11. Lousa Digital:
a) Deverá possuir o Transmissor/Receptor com tecnologia de transmissão sem fio (Bluetooth ou
Wi-Fi). Será entendido como Receptor a parte que fica instalada junto à tela de projeção e
Transmissor a parte que fica instalada no Projetor Interativo;
b) Funcionalidade que permita ao Projetor interativo transformar a superfície de projeção em
um quadro interativo (Lousa Digital);
c) Alimentado por bateria/pilha recarregável ou conectado à energia elétrica por cabo. Será
fornecido carregador AC (Corrente Alternada) 110/220 automático;
d) O transmissor virá instalado internamente no Projetor Interativo;
e) Permite a calibragem das dimensões da tela projetada com pelo menos 09 (nove) pontos.
“Suporta projeção de 115” (cento e quinze polegadas diagonais);
f) Possui caneta que permita escrita e desenho virtual diretamente na tela de projeção, com
fornecimento de energia por pilha/bateria recarregável e fornecida juntamente com a caneta;
g) A caneta realizará todas as tarefas que o dispositivo mouse realiza, tendo em seu corpo os
botões direito e esquerdo;
h) A ponta da caneta funcionará como o botão esquerdo do mouse;
i) Possui software com funcionalidades de “lousa digital” para interação, com interface gráfica;
j) Detecção e associação automática e “Plug and Play” dos dispositivos Receptores e
Transmissores.
5.2.12. Gabinete:
a) Possuir alça, integrada ao gabinete, para transporte. A alça deve ser instalada de modo a
manter o centro de gravidade e garantir o equilíbrio mecânico, ou seja, independentemente do
lado a ser instalado, o ponto de aplicação da força deve estar alinhado com o centro do gabinete
evitando que ao ser transportado o equipamento exerça peso maior para um dos lados;
b) Dimensões máximas com alça: 350x305x165 milímetros. As dimensões podem sofrer
variação ± 20% (mais ou menos vinte por cento) das definidas;
c) O Projetor Interativo deve possuir, na parte externa do gabinete, sistema de regulagem altura
da projeção. O sistema de regulagem deve permitir pelo menos quatro estágios de regulagem da
inclinação vertical;
d) Possuir indicador visual de equipamento ligado/desligado;
e) O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou
cortantes;
f) O material ou revestimento externo do gabinete deve ser em plástico ABS e atender à diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances, restrição de certas substâncias perigosas).
A diretiva proíbe que certas substâncias perigosas sejam usadas em processos de fabricação de
produtos: cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados
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(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). O acabamento deve usar textura
fina padrão GTP;
g) Todos os botões, saídas e interfaces devem possuir inscrições (dístico) em cor contrastante ao
padrão do gabinete para orientação do usuário e a mesma deve ser feita utilizando-se de
processo serigráfico, tampográfico, ou injetado. Qualquer dos métodos utilizados deve atender a
diretiva RoHS;
h) Possuir pés antiderrapantes;
i) O gabinete deve possuir compartimento, fechado por tampa, para acondicionamento do
Teclado, Mouse, Receptor da Lousa Digital e suas canetas. A tampa deve possuir mecanismo de
abertura e fechamento, além de permitir fácil acesso aos acessórios.
5.2.13. Peso do equipamento:
a) Peso máximo de 4 kg com variação ± 10% (mais ou menos dez por cento).
5.2.14. Alimentação:
a) Tensão de entrada de 100 à 240V (60 Hz), com comutação automática;
b) Acompanhado de cabo de alimentação com no mínimo 5 (cinco) metros;
c) Fonte de alimentação interna ao gabinete.
5.2.15. Temperatura de funcionamento:
a) O equipamento deve ser capaz de manter o seu funcionamento em ambientes com
temperatura até 40 C (quarenta graus centígrados) por pelo menos 4 horas seguidas.
5.2.16. Interfaces externas:
a) Todas as interfaces devem estar integradas ao gabinete;
b) 01 (uma) entrada para microfone com conector padrão P2;
c) 01 (uma) saída de áudio para conector padrão P2;
d) 02 (duas) portas USB 2.0 (mínimo);
e) 01 (uma) saída de rede RJ45 10/100 Mbps;
f) 01 (uma) entrada e saída VGA com conector D-SUB (15 pinos);
g) 01 (um) conector HDMI;
h) 01 (um) Slot padrão SD/MicroSD.
5.2.17. Garantia:
a) Garantia total de 36 (trinta e seis meses) a partir do recebimento do produto.
5.2.18. Acessórios:
a) Acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento;
b) Manual do usuário impresso em Português do Brasil;
c) Bolsa (case) para transporte do Projetor Interativo e seus acessórios;
d) Controle remoto para HDTV.
5.2.19. Sistema Operacional e Aplicativos:
a) O sistema operacional da solução deve ser baseado em arquitetura GNU/Linux
disponibilizado pelo MEC/FNDE, será customizado para o hardware e deverá atender as
necessidades de acessibilidade pedagógicas;
b) A customização do Sistema operacional para o hardware do equipamento deverá ser feita de
modo que haja perfeita integração dos drivers e os dispositivos. Não serão aceitos drivers
genéricos e todos eles deverão dar suporte integral às funcionalidades dos dispositivos;
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I. A área de trabalho (desktop) deverá assemelhar-se a utilização de um dispositivo móvel,
smartphone ou Tablet, pois esse layout é mais simples, além de facilitar a utilização e
aceitabilidade dos usuários;
II. A interface gráfica deverá ser despoluída e com poucas imagens para facilitar a navegação
entre os ambientes e a identificação rápida do professor ao aplicativo desejado;
III. A Área de Trabalho deverá ter no mínimo cinco (5) aplicações com características de atalho:
●
Internet / Aplicativos de Escritório / Aplicativos de educação / Multimídia /Loja de
aplicativos;
●
Dentro destes atalhos poderão ser acrescidas mais aplicações que viabilizem o uso
completo do sistema e suas funções educacionais.
IV. Na área de trabalho, a barra de menu, que normalmente tem como finalidade acesso rápido a
aplicações determinadas, servirá para abrigar as aplicações que, por ventura, estejam ativas no
Sistema e também configurações como: Internet, Conexões USB e configurações gerenciais.
V. O sistema terá ferramenta de pesquisa integrada que visa indexar todo o conteúdo
educacional disponível no sistema operacional e seus aplicativos;
VI. Sistema de inclusão social digital - Sintetizador de Voz - Teclado braille;
VII. Sistema de segurança embutido no sistema, com localização.

TOTALIZADORES

ITEM

01

02

TIPO
Computador Notebook
Educacional – Educação
Conectada
Projetor Interativo –
Educação Conectada

TIPO DE
SUBAÇÃO
Equipamento

Equipamento

TOTAIS

META
QUANTITATIV
A

Preço
Unitário

Preço Total

21 unidades

21 unidades
42 unidades

5.3-Os itens dessa aquisição deverão em sua totalidade ser de boa qualidade, obedecendo
rigorosamente às normas e legislações pertinentes ao objeto ora licitado.
5.4. Será aceita oferta de qualquer componente de especificação diferente da solicitada, desde
que comprovadamente iguale ou supere, individualmente, a qualidade, o desempenho, a
operacionalidade, a ergonomia ou a facilidade no manuseio do originalmente especificado
conforme o caso, e desde que não cause, direta ou indiretamente, incompatibilidade com
qualquer das demais especificações, ou desvantagem nestes mesmos atributos dos demais
componentes ofertados.

6. DA FORMA DE AQUISIÇÃO
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As aquisições, decorrentes do Registro de Preços serão feitas de acordo com a
a.
necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Educação de maneira gradual, obedecida
à legislação pertinente, mediante a emissão de requisição de fornecimento a CONTRATADA.
O critério de julgamento será do tipo menor preço, obedecendo às especificações
b.
técnicas descritas neste Termo.
c. Os serviços/bens a serem adquiridos são de natureza comum nos termos do parágrafo único
do art. 1º da Lei nº 10.520/2002.
d. Não haverá outros órgãos municipais e/ou entidades participantes no presente registro de
preços. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a
possibilidade de adesão.
7.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A Contratante obriga-se a:
i.Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus anexos, especialmente do Termo de
Referência;
ii.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
iii.Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
iv.Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
v.Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
vi.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada obriga-se a:
vii.Executar, por sua conta, todas as despesas relativas ao fornecimento do produto do presente
contrato, inclusive todas as taxas e impostos incidentes sobre o mesmo, bem como o custo do
transporte em razão da execução do contrato, computando-se carga e descarga, ocorrendo toda
operação única e exclusivamente por sua conta, risco e responsabilidade.
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viii.Observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias,
assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única
empregadora.
ix.Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que possam decorrer do fornecimento dos produtos à contratada, responsabilizandose pelo cumprimento de todas as exigências das repartições públicas competentes, com total
isenção do CONTRATANTE.
x.Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, às suas expensas, todo e qualquer
produto que for recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação, a qual
ocorrerá após conferência quantitativa e qualitativa, atestada por servidores responsáveis do
órgão requisitante.
xi.A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do presente Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no ato da contratação.
xii.A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias, de acordo com o que preceitua o art. 65, Parágrafo
Primeiro da Lei nº 8.666/93.
xiii.A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos nas condições e especificações constantes
de sua proposta de preços, inclusive mantendo as marcas dos materiais ofertados na proposta
inicial.
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, especialmente de
inadimplemento de obrigação pela CONTRATADA, o MUNICÍPIO aplicará as seguintes
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:
a)
b)
c)
d)

advertência escrita;
multa;
suspensão temporária;
declaração de inidoneidade.

9.1- Advertência por escrito, quando a CONTRATADA infringir obrigações ajustadas no
CONTRATO e for à primeira falta. Neste caso, será concedido, formalmente, pela
FISCALIZAÇÃO, prazo à CONTRATADA para sanar as irregularidades.
9.1.1-Da Aplicação de Multa por Atraso Injustificado ou Inexecução Total ou Parcial do
Objeto do Contrato
Os integrantes da Comissão de Fiscalização, responsáveis pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do contrato administrativo, observados os prazos estabelecidos para
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seu cumprimento integral ou parcial, deverão comunicar à autoridade responsável pela
contratação a ocorrência de atraso injustificado em sua execução, bem como a sua inexecução
total ou parcial, a fim de viabilizar a aplicação das multas previstas na Lei n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações.
9.1.2-A multa a que se referem o artigo 86 e o inciso II, do artigo 87, da Lei n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993, pode ser definida e aplicada nas situações seguintes:
Por atraso, nos Contratos de Compras, em geral;
a)
Por inexecução total ou parcial.
b)
No caso de atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento)
c)
sobre o valor da obrigação, por dia corrido de atraso;
No caso de atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60° (sexagésimo) dia,
d)
multa de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da obrigação, por dia corrido de
atraso.
9.1.3-Das Disposições Gerais com relação à aplicação da multa.
9.1.3.1-Poderá ser aplicada Multa Especial, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do
valor da contratação, quando a CONTRATADA, sem a existência de motivo justo, der causa à
sua rescisão.
9.1.3.2-Em toda e qualquer fase ou etapa da contratação, estará a CONTRATADA
sujeita
à multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação.
9.1.3.3-As multas, quando cabíveis e aplicáveis, serão cumulativas com as demais
penalidades, eventualmente passíveis de imposição.
9.1.3.4-As multas serão recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data da notificação do ato que as impuser à CONTRATADA,
assegurados, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa, constante da alínea f, inciso
I, do art.109, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
9.1.3.5-Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do
recolhimento da multa ou da prova da sua não aplicabilidade por ato formal do Chefe do Poder
Executivo.
9.1.3.6-Se os valores das multas referidas nos itens anteriores não forem pagos ou depositados
voluntariamente pela CONTRATADA, no prazo estipulado será promovido o desconto do
valor devido. Primeiramente, executando-se a garantia (se houver) e se esta não for suficiente,
descontando-se o valor da multa das parcelas a serem pagas. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito por parte da CONTRATADA, o valor devido será cobrado
administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.
9.2-A imposição de qualquer penalidade não exime a CONTRATADA do cumprimento de
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suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais
danos, perdas e prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração Pública direta
ou indireta.
9.3-Em se tratando de Compras, será considerado como inexecução total do Contrato, por
parte da CONTRATADA, atraso superior a 60 (sessenta) dias corridos.
9.4-Em todos os casos, a penalidade de multa será aplicada pelo Chefe do Poder Executivo ou
entidade integrante da Administração Pública direta ou indireta.
9.4.1-Suspensão temporária – é a penalidade que suspende a participação em Licitação e
declara o impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, por prazo
não superior a dois anos, a ser estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo, em despacho
fundamentado e publicado.
9.4.2-Declaração de inidoneidade – é a declaração que impede a Empresa Licitante ou
CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição. Poderá haver a reabilitação perante a própria Autoridade
que aplicou a penalidade, assim que a Licitante ou CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no item anterior.
9.5-O processo de pedido de Declaração de Inidoneidade da Licitante ou CONTRATADA
será encaminhado para a Procuradoria Geral do Município para apreciação, antes de ser
publicada.
9.6-Na hipótese de rejeição completa, bem como na hipótese da CONTRATADA deixar de
entregar os produtos adjudicados, é facultado à Administração convocar os licitantes
remanescente, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições análogas de sua proposta,
já computado os lances verbais, sem prejuízo das sanções estabelecidas neste contrato e na Lei
nº. 8666/93.
10. DO CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO
10.1-O custo será obtido por meio de pesquisa dos preços correntes no mercado, conforme
determina Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada pela Subsecretaria de Compras e
Suprimentos deste Município, na qual deverá fazer parte dos autos do processo administrativo
e edital. Havendo necessidade, o valor que exceder essa previsão inicial será complementado
com contrapartida orçamentária municipal.
11. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
11.1- Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada do material/produto, marca,
a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional e em algarismo, já
considerando todas as despesas com tributos, fretes, transportes, carrego e descarrego e demais
despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os materiais/produtos, mesmo que não
estejam registrados nestes documentos.
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12- Recebimento e Aceitação do Objeto:
12.1- Os materiais serão recebidos:
a)
Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta de preços.

b)
Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes
do edital e da proposta de preços e sua consequente aceitação.
12.2-O recebimento do material será confiado a 02(dois) funcionários, nomeados fiscais do
contrato, designados pela autoridade competente.
12.3- Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega de bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
defeitos observados;
12.4 – A Fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios rebiditórios, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93.
13 - LOCAIS DE ENTREGA:
A entrega será efetuada na Secretaria Municipal de Educação– São Gonçalo/RJ, de 2ª a 6ª feira,
em horário comercial localizada na Rua Uriscina Vargas, nº 36, Mutondo, CEP 24452-020 ou
em outro local definido previamente pelo setor competente.
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14 DO PRAZO PARA ENTREGA:
O prazo de entrega do objeto é de 30 (trinta) dias corridos, contados da assinatura do contrato.
15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
15.1. Será necessário a apresentação, por parte das Licitantes, de um ou mais atestados por
pessoa jurídica, de direito público ou privado, comprovando ter fornecido a contento e com
qualidade, o quantitativo objeto desta licitação.
15.2. Será exigido, para efeito de reconhecimento do(s) atestado(s) mencionados no item
anterior, que seja(m) apresentados(s) em papel timbrado do emitente, contendo o nome e
CNPJ, bem como a identificação dos signatários, endereço completo e telefone(s) para
contato.
16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos previstos para o fornecimento correrão à conta do PT: 2027.12.361.20.282.100
ND: 44..90.52.00 Fonte: 08 e do PT 2027.12.122.1001.2091 ND: 4.4.90.52.00 Fonte 00,
conforme proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, tendo compatibilidade com o
Plano Plurianual – PPA, e com a proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício
de 2020.
17. DO PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA após 30 dias úteis após as entregas feitas na
forma estabelecida pela CONTRATANTE, de acordo com as quantidades efetivamente
entregues, mediante apresentação das faturas/notas fiscais respectivas atestadas pelos fiscais
designados pela Administração Municipal.
18. DA VIGÊNCIA
O Termo de contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. (art. 57,
Lei nº 8.666/93)
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL
Proponente:
Endereço:
Modalidade: Pregão Eletrônico SRP FMS

Nº ___/2020

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de Entrega: Conforme TR. (Anexo I)

CNPJ.:

Insc. Estadual:

Condições de Pagamento: CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL
PREÇO
ITEM

QUANT

UNID

ESPECIFICAÇÃO
MARCA

1

2

21

21

UNID

COMPUTADOR NOTEBOOK
EDUCACIONAL –
EDUCAÇÃO CONECTADA

UNID

PROJETOR INTERATIVO –
EDUCAÇÃO CONECTADA

UNIT

TOTAL

Valor total:
TOTAL POR EXTENSO R$ ____________________
DATA
CARIMBO E ASSINATURA DA PROPONENTE

Obs.: Havendo divergência entre as especificações da codificação CATMAT e o descritivo
constante no presente Termo de Referência prevalecerá o Termo de Referência em
consonância ao Princípio da Vinculação ao Ato Convocatório.
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ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREÇO
ITEM QUANT UNID

ESPECIFICAÇÃO
UNIT

1

2

21

21

COMPUTADOR NOTEBOOK
EDUCACIONAL – EDUCAÇÃO
UNID CONECTADA

UNID

TOTAL

2.444,02 51.324,42

PROJETOR INTERATIVO – EDUCAÇÃO
CONECTADA
1.843,00 38.703,00

Valor total: R$ 90.027,42
TOTAL POR EXTENSO: NOVENTA MIL VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

ANEXO IV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Secretaria Municipal de Educação
N.º ___/2020
O Município de São Gonçalo, com sede à Rua Dr. Feliciano Sodré, n° 100, 2° andar – Centro,
na cidade de São Gonçalo, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 28.636.579/0001-00, neste ato
representado(a) pelo(a) ___________________ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, nomeado(a) pela Portaria nº ______ de ___ de _______ de 20___, publicada no
Diário Oficial Eletrônico do Município de São Gonçalo de ___ de ______ de 20__, inscrito(a)
no CPF sob o nº ___.___.___-__portador(a) da Carteira de Identidade nº______________,
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2020, publicada no_________ de ___/___/2020, processo
administrativo n.º 15802/2019, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às
normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto
Municipal n.º 057, de 2009, e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura e eventual aquisição de

computadores e equipamentos de informática, para a Rede Pública Municipal de
Educação de São Gonçalo, especificado no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital
de Pregão Eletrônico SRP ______ nº ___/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1.
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Item
do
TR
X

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Especificaçã
Marca
o
(se exigida
no edital)

Modelo
(se exigido no
edital)

Unidade

Quantidade Valor Un Prazo
garantia
ou
validade

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
Item nº

Órgãos Participantes

Unidade

Quantidade
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4.

VALIDADE DA ATA

4.1.
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, contados a partir de sua
publicação, não podendo ser prorrogada.
5.

REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1.
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
5.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
5.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8.
O cancelamento de registros de preços nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e
5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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5.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.9.1. por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.

6.

CONDIÇÕES GERAIS

6.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.3.
A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será
anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto Municipal n. 057, de 2009.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos
demais órgãos participantes (se houver).

Local e data
Assinaturas
Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s)
registrado(s)
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ___/2020
TERMO DE CONTRATO PARA FUTURA

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
PARA A REDE PÚBLICA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO
GONÇALO
E
A
_____________________.
Aos __ (_____________) dias do mês de (_________) do ano de 2020 a Secretaria Municipal
de Educação, pessoa jurídica de direito público interno, doravante denominado
CONTRATANTE, representado, neste ato, pelo SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, o(a) Sr.(Srª) __________________________, brasileiro(a), portador(a) da
Carteira de Identidade nº ___________ expedida pelo _______, inscrito(a) no Cadastro de
Pessoas Físicas – CPF – sob o nº. ________________, e do outro lado a
___________________________________________, doravante denominada CONTRATADA,
estabelecida a __________________, nº. __ – ________ – __________/__, inscrita no C.N.P.J.
sob
o
nº
____________________,
neste
ato
representada
pelo
Sr.
____________________________, ___________, __________, _______________________,
________________________, expedida pelo _____________, e, tendo em vista a decisão
proferida no Processo Administrativo n.º 15.802/2019, através do Pregão Eletrônico PMSG N.º
___/2020, assinam o presente Contrato, o qual se regerá por toda a legislação aplicável à
espécie, particularmente pelas normas gerais consolidadas na Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de
1993, Decreto Municipal nº 004, de 13 de Janeiro de 2020, e ainda pelas cláusulas e condições
seguintes:
1– CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PRAZO
1.1 Aquisição de computadores

e equipamentos de informática, para a Rede
Pública Municipal de Educação de São Gonçalo.

1.2 O presente instrumento terá a vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua
assinatura.
2 – CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - DA CONTRATADA

2.1.1 Executar, por sua conta, todas as despesas relativas ao fornecimento do produto do
presente contrato, inclusive todas as taxas e impostos incidentes sobre o mesmo, bem
como o custo do transporte em razão da execução do contrato, computando-se carga e
descarga, ocorrendo toda operação única e exclusivamente por sua conta, risco e
responsabilidade.
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2.1.2 Observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas,
previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse
particular, como única empregadora.
2.1.3

Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e
municipais que possam decorrer do fornecimento dos produtos à contratada,
responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições públicas
competentes, com total isenção do CONTRATANTE.

2.1.4

Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, às suas expensas, todo e
qualquer produto que for recusado, sendo que o ato do recebimento não importará a sua
aceitação, a qual ocorrerá após conferência quantitativa e qualitativa, atestada por
servidores responsáveis do órgão requisitante.

2.1.5 A CONTRATADA se obriga a manter durante a execução do presente Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no ato da contratação.
2.1.6 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, de acordo com o que preceitua o art. 65,
Parágrafo Primeiro da Lei nº 8.666/93.
2.1.7 A CONTRATADA se obriga a fornecer os produtos nas condições e especificações
constantes de sua proposta de preços, inclusive mantendo as marcas dos materiais ofertados na
proposta inicial.
2.1.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
2.1.9 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação;
2.2 – DA CONTRATANTE

2.2.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus anexos, especialmente do Termo
de Referência;
2.2.2

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

2.2.3

Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

2.2.4 Notificar a Contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
2.2.5

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
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2.2.6 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
2.2.7 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato;
2.2.8 Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
2.2.9 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
3 – CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
3.1 – A despesa no valor de R$ _____________ (_________________________) correrão a
conta do Programa de Trabalho nº 2027.12.361.20.282.100
, Código de Despesa
nº44.90.52.00,
Fonte de Recursos nº 08 e do PT 2027.12.122.1001.2091 ND: 4.4.90.52.00
Fonte 00 .
4 – CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. Os pagamentos serão creditados em conta corrente da titularidade da Contratada, desde que
seja instruído com:
4.1.1. Pedido endereçado ao Ordenador de despesa, onde deverão constar os dados
bancários (nome da Instituição Financeira Agencia e Conta Corrente);
4.1.2. Cópia da nota fiscal, devidamente atestada, e as Certidões de Regularidade do
Empregador (FGTS) e da de débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a dívida
Ativa da União;
4.2.
A CONTRATANTE pagará à contratada, a importância pactuada, conforme a
comprovação do serviço efetivamente fornecido.
4.3.
A cobrança do produto fornecido deverá ser feita pela contratada, de acordo com as
quantidades estabelecidas, em pedido endereçado ao Ordenador de Despesa, devendo vir
acompanhada dos seguintes documentos:
Nota Fiscal/Fatura (duas vias);
Cópia do Termo de Contrato;
Cópia de Termos Aditivos (se houver);
Cópia da(s) Nota(s) de Empenho;
Certidões de Regularidade de Empregador (FGTS);
Certidão de Regularidade perante a Receita Federal e Dívida Ativa da União.
4.4.
O pagamento das notas fiscal(s)/fatura(s) do produto fornecido, devidos à contratada
serão efetuados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, não sendo superior ao
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento da
respectiva parcela.
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4.5.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” por servidores
vinculada a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, condicionado este ato à
verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura.
4.6.
Nos termos do que dispõe a alínea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Federal n.º
8.666/93 e, se for o caso, do § 3° do art. 5, ambos da Lei de Licitações e Contratos, ficam
estabelecidos os critérios de penalizações e compensações financeiras previstos neste Edital.
4.7.
Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que não decorra de ato ou fato atribuível à
Contratada, esta terá direito a receber sobre a parcela devida;
4.8.
Compensação financeira no valor equivalente a variação do IGPM, calculado “pro rata
die”, entre a data estabelecida para o vencimento da fatura e a data do efetivo pagamento.
5 – CLÁUSULA QUINTA– DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
NO TODO OU EM PARTE E DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.
5.1 – Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando
estiver vinculado à prestação de serviços acessórios. Observe-se, ainda, que é vedada a subrogação completa ou da parcela principal da obrigação (Decreto nº 8.538, de 2015, art. 7º, inciso
I e §2º).
5.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
6 – CLÁUSULA SEXTA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1. O presente Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:
I – Por acordo das partes:
a) Quando necessária a modificação do modo de fornecimento, em face da inaplicabilidade dos
termos contratuais originários;
b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstancias
supervenientes;
c) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do Contrato.
II – Unilateralmente pela Administração.
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação aos seus objetivos;
b) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n.º 8.666/93.
7 – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 Na hipótese da ocorrência de quaisquer infrações contratuais ou legais, especialmente de
inadimplemento de obrigação pela CONTRATADA, o MUNICÍPIO aplicará as seguintes
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

a)
b)
c)
d)

advertência escrita;
multa;
suspensão temporária;
declaração de inidoneidade.

7.2 Advertência por escrito, quando a CONTRATADA infringir obrigações ajustadas no
CONTRATO e for à primeira falta. Neste caso, será concedido, formalmente, pela
FISCALIZAÇÃO, prazo à CONTRATADA para sanar as irregularidades.
7.2.1-Da Aplicação de Multa por Atraso Injustificado ou Inexecução Total ou Parcial do
Objeto do Contrato
7.2.2 Os integrantes da Comissão de Fiscalização, responsáveis pelo acompanhamento e
fiscalização da execução do contrato administrativo, observados os prazos estabelecidos para
seu cumprimento integral ou parcial, deverão comunicar à autoridade responsável pela
contratação a ocorrência de atraso injustificado em sua execução, bem como a sua inexecução
total ou parcial, a fim de viabilizar a aplicação das multas previstas na Lei n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações.
7.2.3-A multa a que se referem o artigo 86 e o inciso II, do artigo 87, da Lei n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993, pode ser definida e aplicada nas situações seguintes:
a)
Por atraso, nos Contratos de Compras, em geral;
b)
Por inexecução total ou parcial.
c)
No caso de atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento)
sobre o valor da obrigação, por dia corrido de atraso;
d) No caso de atraso entre o 31° (trigésimo primeiro) dia até o 60° (sexagésimo) dia, multa
de 0,4% (quatro décimos por cento) sobre o valor da obrigação, por dia corrido de atraso.
i.
7.2.4-Das Disposições Gerais com relação à aplicação da multa.
7.2.4.1-Poderá ser aplicada Multa Especial, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do
valor da contratação, quando a CONTRATADA, sem a existência de motivo justo, der causa à
sua rescisão.
7.2.4.2-Em toda e qualquer fase ou etapa da contratação, estará a CONTRATADA
sujeita
à multa correspondente à diferença de preço resultante da nova licitação realizada para
complementação ou realização da obrigação.
7.2.4.3-As multas, quando cabíveis e aplicáveis, serão cumulativas com as demais
penalidades, eventualmente passíveis de imposição.
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7.2.4.4-As multas serão recolhidas em favor da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data da notificação do ato que as impuser à CONTRATADA,
assegurados, em qualquer caso, o contraditório e a ampla defesa, constante da alínea f, inciso
I, do art.109, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.
7.2.4.5-Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do
recolhimento da multa ou da prova da sua não aplicabilidade por ato formal do Chefe do Poder
Executivo.
7.2.4.6-Se os valores das multas referidas nos itens anteriores não forem pagos ou depositados
voluntariamente pela CONTRATADA, no prazo estipulado será promovido o desconto do
valor devido. Primeiramente, executando-se a garantia (se houver) e se esta não for suficiente,
descontando-se o valor da multa das parcelas a serem pagas. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito por parte da CONTRATADA, o valor devido será cobrado
administrativamente e/ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente.
7.3 -A imposição de qualquer penalidade não exime a CONTRATADA do cumprimento de
suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais
danos, perdas e prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração Pública direta
ou indireta.
7.4 -Em se tratando de Compras, será considerado como inexecução total do Contrato, por
parte da CONTRATADA, atraso superior a 60 (sessenta) dias corridos.
7.5-Em todos os casos, a penalidade de multa será aplicada pelo Chefe do Poder Executivo ou
entidade integrante da Administração Pública direta ou indireta.
7.5.1-Suspensão temporária – é a penalidade que suspende a participação em Licitação e
declara o impedimento de contratar com o MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, por prazo
não superior a dois anos, a ser estabelecida pelo Chefe do Poder Executivo, em despacho
fundamentado e publicado.
7.5.2-Declaração de inidoneidade – é a declaração que impede a Empresa Licitante ou
CONTRATADA de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição. Poderá haver a reabilitação perante a própria Autoridade
que aplicou a penalidade, assim que a Licitante ou CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no item anterior.
7.6-O processo de pedido de Declaração de Inidoneidade da Licitante ou CONTRATADA
será encaminhado para a Procuradoria Geral do Município para apreciação, antes de ser
publicada.

7.7-Na hipótese de rejeição completa, bem como na hipótese da CONTRATADA deixar de
entregar os produtos adjudicados, é facultado à Administração convocar os licitantes
remanescente, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições análogas de sua proposta,
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já computado os lances verbais, sem prejuízo das sanções estabelecidas neste contrato e na Lei
nº. 8666/93.

8 – CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA INEXECUÇÃO

8.1. As hipóteses de rescisão e inexecução serão regulamentadas pelas disposições contidas nos
artigos 78 a 80 da Lei Federal 8.666/93.
8.2. A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, por ato administrativo unilateral,
nas hipóteses previstas no Art. 78, Inciso I a XII e XVII e XVIII, da Lei n.º 8.666/93, sem que
caiba a CONTRATADA qualquer indenização, sem embargo da imposição das penalidades que
se demonstrarem cabíveis em processo administrativo regular.
8.3. Em todos os casos a rescisão será formalmente motivada nos autos do processo
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do parágrafo único do
art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
9 – CLÁUSULA NONA
MAIOR

– DOS CASOS FORTUITOS OU MOTIVOS DE FORÇA

9.1. Os casos fortuitos ou motivos de força maior ocorridos com qualquer das partes prolongam,
pelo período efetivo de sua duração, o prazo para o cumprimento das obrigações contratuais das
PARTES, desde que, comprovadamente, afetem os trabalhos relacionados com o objeto deste
CONTRATO.
9.2. Os casos fortuitos ou motivos de força maior serão informados por escrito pela fiscalização
da Fundação Municipal de Saúde, para que este decida sobre a atitude a ser tomada, desde que,
comprovadamente, afetem as entregas do objeto deste CONTRATO.
9.3. Enquanto perdurar o caso fortuito ou o motivo de força maior, nenhuma penalidade, juros
ou indenização poderão ser pretendidos pelas PARTES.
9.4. Serão para fins deste CONTRATO casos fortuitos ou motivos de força maior aqueles que se
enquadrarem na conceituação legal do parágrafo único, do artigo 393, do Código Civil
Brasileiro, ou nas disposições do inciso II do § 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alterações.
9.5. Cessados os efeitos do caso fortuito ou do motivo de força maior, serão restabelecidas as
condições previstas neste CONTRATO.
9.6. No caso de não ser reconhecida pela CONTRATANTE a alegação de caso fortuito ou
motivo de força maior, poderão ser aplicadas as penalidades previstas neste CONTRATO.
10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
10.1 – A Administração Municipal, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
publicará no Diário Oficial Eletrônico do Município o extrato do contrato celebrado em
decorrência de licitação realizada na modalidade pregão, no prazo de até 20 (vinte) dias da data
da assinatura, conforme artigo 48, do Decreto Municipal n.004/2020.
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11 – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO
11.1. A aquisição objeto deste será fiscalizado por servidores do Município, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação, desde que designados, incumbindo-lhe, consequentemente, a
prática de todos os atos próprios ao exercício desse mister, definidos na legislação própria, no
Edital de licitação, e nas especificações dos serviços, inclusive quanto a recomendar a
autoridade competente a aplicação das penalidades previstas no futuro Contrato e na Legislação
em vigor e, ainda, anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução
dos mesmos, determinando, expressamente o que for necessário à regularização de faltas ou
defeitos verificados, conforme artigo 67 e parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.2. A Contratada se compromete a aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção,
verificação e controle adotados pela fiscalização e previstos no futuro Contrato, no Edital e
Normas Técnicas da ABNT, pertinentes, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos,
explicações e esclarecimentos que a fiscalização julgar necessário ao desempenho de suas
atividades.
11.3. A existência e a atuação da fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne ao objeto contratado
e as suas consequências e implicações, próximas ou remotas. A fiscalização exercerá rigoroso
controle em relação a entrega e, particularmente à qualidade dos serviços, a fim de possibilitar a
aplicação das penalidades previstas quando desatendidas às disposições a elas relativas.
12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS
12.1 – Fica reservado a Fiscalização o direito e autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste instrumento, nas especificações, e em tudo que
se relacione, direta ou indiretamente com o fornecimento do objeto deste Contrato.
13 – CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1 – A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o presente Contrato, dentro do
prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.
13.2 – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculado à execução do presente Contrato, bem
como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de atos da CONTRATADA, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.
13.3 – É prerrogativa do CONTRATANTE as disposições previstas no Art. 58, da Lei nº
8.666/93.
13.4 –– O presente contrato integra o ato convocatório desta licitação e seus anexos a este termo,
independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.1 – Obriga-se a CONTRATADA, por si e seus sucessores ao fiel cumprimento de todas as
condições estabelecidas neste instrumento, ficando desde já, eleito o foro da Comarca de São
Gonçalo, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir
quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Para firmeza e validade do que ficou estipulado as partes contratantes assinam o presente
Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Assinatura: __________________
Nome:______________________
CPF: ____________________

Assinatura: _______________
Nome: ___________________
CPF: ___________________

