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CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N°: 003/2020 
 
 

 
 
 

CONVITE Nº: 002/2020 
 

 
   
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Teresa - Pessoa Jurídica de 
Direito Público - Estado do Espírito Santo, nomeada pela Portaria nº 001/2020, por meio de seu 
Presidente, CONVIDA essa Empresa a participar do presente certame licitatório, na modalidade 
"CONVITE", tipo de licitação, a de "MENOR PREÇO", o qual será processado e julgado em 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, observando-se 
no que couber as disposições contidas na Lei nº 9.069/95 de 29/6/95 e 10.192 de 14/2/2001, ou outra 
que vier substituí-la.  
A compra, objeto desta Carta Convite foi autorizada através do processo protocolado sob o nº PL 
003/2020. 
 
1.2 - Para recebimento dos envelopes nº 1 - "DOCUMENTAÇÃO" e nº 2 - "PROPOSTA", fica 
determinado o dia 22/07/2020, até as 13:00 horas, os quais deverão ser entregues no Protocolo da 
Câmara Municipal de Santa Teresa, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, 434 - centro, Santa Teresa, 
Estado do Espírito Santo. 
 
1.3 - O início da abertura dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA" ocorrerá às 13:10 
horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no mesmo endereço e no mesmo dia 
mencionado no item 1.2. 
 
2 - OBJETO  
 
Aquisição de microcomputadores TIPO NOTEBOOK com garantia e suporte de 12 (doze) meses e 
demais ítens inclusos, conforme Anexo I – Termo de Referência (TR). 

 
 
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
Além das Empresas convidadas pela administração, poderão participar do presente Convite, empresas 
interessadas na correspondente especialidade, que manifestarem interesse na participação com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas antes da data e hora prevista para apresentação dos 
envelopes da documentação e da proposta. 
 
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
4.1 - Dos Procedimentos 
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4.1.1 - A documentação e a proposta deverão ser apresentadas no dia, hora e local definidos no 
preâmbulo deste Convite, no Protocolo da Câmara Municipal de Santa Teresa, em dois envelopes 
opacos, fechados e indevassáveis, contendo na parte externa a seguinte redação: 
 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA -ES 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Darly Nerty Vervloet, 434 - Centro, Santa Teresa-ES 
Razão social do Licitante: 
Endereço do Licitante: 
CARTA CONVITE Nº 002/2020. 
 
4.2 - DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01: 
 
4.2.1 - As firmas licitantes deverão, obrigatoriamente, apresentar no envelope nº 01, os documentos 
abaixo relacionados, em cópia autenticada em cartório ou cópia para autenticação por qualquer um 
dos servidores que integrem a Comissão Permanente de Licitação, mediante os originais: 
 
4.2.1.1 Regularidade Fiscal: 
a - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; (com 
abrangência inclusive as contribuições sociais previstas, Lei 8212/1991). 
b - Certificado de Regularidade com o FGTS; 
d - Certidão Negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 
e-  Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo, (modelo anexo); 
f - Prova de regularidade relativa à Fazenda Municipal; 
g - Prova de regularidade relativa à Fazenda Estadual; 
h - Declaração que comprove que a licitante não oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de 18 anos, ou qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a 
partir de 14 anos, em atendimento ao disposto na Lei 9.854; de 28/10/99. (modelo anexo). 

 
4.2.1.2 Comprovação da habilitação jurídica: 
a - Ato constitutivo registrado no órgão competente, e suas alterações; 
b - Comprovante de inscrição no CNPJ; 
 
4.2.1.3 Qualificação técnica: 
a - Atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, concedido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando o fornecimento / prestação de serviços semelhantes e 
compatíveis com o objeto ora licitado, certificando não ter nada que a desabone. 
 
4.2.1.4 Qualificação econômico-financeira: 
a - Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física com data de expedição 
não superior a 30 (trinta) dias, anteriores à data limite para apresentação dos documentos para o 
credenciamento, (quando não houver prazo de validade expresso no documento).  
 
OBSERVAÇÃO: 
A solicitação de autenticação de documentos por qualquer um dos servidores da CMST que integrem a 
Comissão Permanente de Licitação ou que tenha sido designado formalmente para tal, deverá ocorrer 
em até 24 (vinte e quatro) horas antecedentes à abertura dos Envelopes. Não serão autenticados 
documentos no dia de realização da Licitação. 
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5 - DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 
 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA -ES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Rua Darly Nerty Vervloet, 434 - Centro, Santa Teresa - ES 
Nome do Licitante: 
CARTA CONVITE Nº 002/2020. 
 
5.1 - O envelope  nº 2 - Proposta, deverá conter: 
A proposta propriamente dita em uma via, redigida em idioma nacional, de forma clara e detalhada, 
isenta de emendas ou rasuras, devendo ser assinada ao seu final e rubricadas as demais folhas, 
devendo constar: 
 

a) Indicação da empresa: razão social, endereço completo. 

b) Número do Convite. 

c) Discriminação detalhada, obedecida às especificações citadas no presente convite. 

d) O preço ofertado, expresso em moeda corrente nacional, utilizando 02 (duas) casas decimais. 

e) Valor da proposta por tipo de material, contendo preço Unitário e preço Global. 

f) Será admintido como PREÇO MÁXIMO, os valores médios a seguir, conforme pesquisa de 

mercado: 

 

Ítem  Descrição Valor Unitário Valor Global 

 
I 

Microcomputador Tipo Notebook, com memória RAM de 4 
GB; armazenamento 64GB SSD ou superior; tela de 13.3” 
ou superior; processador dual core ou superior, com 
Sistema Operacional Windows 10. 

 
 
 
R$ 1.775,52 

 
 
x 12 
R$ 21.306,24 

 
II 

Pacote Office 365, com Assinatura Anual, instalado.  
R$ 124,47 

x 12 
R$ 1.493,64 

 Valor Total Global  R$ 22.799,88 

 

g) Prazo de entrega, conforme TR – Anexo I; 

     h) Nos preços deverão estar inclusos todos os serviços, materiais e tributos incidentes ou que 

venham incidir sobre eles, transporte e frete, sem a inclusão de expectativa inflacionaria ou encargos 

financeiros. 

i) Condições de pagamento, conforme TR – Anexo I; 

j) Data, assinatura e identificação do representante legal. 

 
5.2 - GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
(      ) Não 
(   X ) Sim, garantia de fábrica. 
 
5.3 ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
(     ) Não 
( X ) Sim, indicar em suas propostas o nome e o endereço completo de Assistência Técnica, a qual 
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deverá estar, obrigatoriamente, sediada em Santa Teresa ou na região da Grande Vitória.  
 
6 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO  
 
6.1 - O presente Convite será processado e julgado de acordo com o procedimento estabelecido no 
art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

a) abertura dos envelopes nº 01, contendo a documentação relativa à habilitação dos 
concorrentes, e sua apreciação; 

b) devolução dos envelopes nº 02, fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 
respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

c) abertura dos envelopes nº 02, contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 
que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após 
o julgamento dos recursos interpostos;  

d) verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos desta Carta Convite os 
quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação 
das propostas desconformes ou incompatíveis; 
          e) julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes 
da Carta Convite;  

 
6.1.1 - No dia, local e hora designados no preâmbulo deste Convite, na presença dos licitantes ou 
seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão 
Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, examinando o conteúdo dos envelopes nº 01 - 
Documentação e nº 02 Propostas, os quais serão rubricados pelos seus componentes e 
representantes presentes, procedendo a seguir a sua abertura. 
- Após abertos os envelopes, as "Propostas" serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Convite. 
- Nos casos em que a Comissão Permanente de Licitação constate a existência de erros numéricos 
nas propostas, serão procedidas as correções necessárias para apuração do preço. 
 
6.1.2 - Havendo divergência entre o valor registrado sob forma numérica e o valor apresentado por 
extenso, prevalecerá este último; 
 
6.1.2.1 - Havendo divergência no subtotal, proveniente do produto de quantitativos por preço unitário, a 
Comissão procederá à correção do subtotal, mantendo o quantitativo e o preço unitário constantes da 
proposta de preços. 
- As Propostas serão examinadas e rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, 
bem como pelas proponentes ou seus representantes presentes, e será procedida a leitura dos preços 
e condições oferecidas. 
 
6.1.3 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos 
representantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, devendo toda e 
qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma.  
 
6.2 CRITÉRIOS PARA FINS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 
DESCLASSIFICAÇÃO. 
6.2.1  - Serão desclassificadas as Propostas que: 

a) não obedecerem às condições estabelecidas no Convite; 
b) apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis ou excessivos.  

 c) Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 3 (três) dias úteis para reapresentação de outra, escoimada da causa que ensejou a 
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desclassificação.  
 
CLASSIFICAÇÃO 
6.2.2. - As propostas consideradas aceitáveis serão analisadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, que fará a classificação pelo Valor Total Global da proposta, levando em conta 
exclusivamente o MENOR PREÇO. 

a)  As propostas serão classificadas pelos seus preços, ou seja, a primeira classificada será a 
de menor Valor Total Global, conforme ítem 5.1. 

b) Ocorrendo empate, o desempate ocorrerá por sorteio, no mesmo horário e local do 
julgamento das propostas. 
 
6.3 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
A Comissão Permanente de Licitação, fará encaminhar para a adjudicação à primeira classificada. 
Adjudicado o objeto, a Comissão Permanente de Licitação, encaminhará os autos à autoridade que 
determinou a abertura do procedimento licitatório para fins de deliberação quanto à homologação da 
adjudicação. 
 
7 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
O pagamento será efetuado nos prazos e condições descritas neste Edital e seus Anexos, podendo 
ser agilizado desde que cumpridas todas as formalidades processuais e Legais. 
 
8 - DAS DOTAÇÕES 
 
Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do objeto de que trata este convite, correrá a conta 
dos recursos advindos da seguinte dotação orçamentária: 
 

Manutenção e Ampliação das Atividades da Câmara Municipal. 
44905200000 – Equipamento e Material Permanente 

 
     9 - DOS RECURSOS 

 
9.1  Dos atos da Comissão Permanente de Licitação decorrentes desta licitação cabem: 
I - Recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos 
casos de: 
a) - habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) - julgamento das propostas; 
c) - anulação ou revogação da licitação; 
II - Representação no prazo de 2 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do contrato, de que não caibam recursos hierárquicos. 
III - Pedido de reconsideração da decisão do Presidente da CMST, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da 
intimação do ato. 
 
9.1.1 - A intimação dos atos referidos será feita mediante publicação na imprensa oficial. Se presentes 
os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, poderá ser feita por comunicação 
direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
9.1.2 - O recurso previsto nas letras “a” e “b” do inciso I deste subitem terá efeito suspensivo, podendo 
a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
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9.1.3 - Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo 
de 2 (dois) dias úteis. 
 
9.1.4 - O recurso será dirigido ao Presidente da CMST por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade. 
 
9.1.5 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
 
10 - FISCALIZAÇÃO 

 
A fiscalização do objeto desta Licitação, ficará a cargo de Servidor nomeado por Portaria da CÂMARA 
MUNICIPAL. 
 
11 – FORO 
 
O Foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta Carta Convite será o da Comarca 
de Santa Teresa - Estado do Espírito Santo. 
 
 
Santa Teresa-ES, 13 de julho de 2020. 
 
 
 
 
Edgar Antonio Goroncio 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara Municipal de Santa Teresa-ES 

 
 
 
Bruno Henriques Araújo 
Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa-ES 
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ANEXO I 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK 

 

 

 BASE LEGAL: 
 Lei 8.666/93, art. 15, § 1º: O registro de preços será precedido de ampla pesquisa 

de mercado.  
 Lei 8.666/93, art. 43, IV: ...conformidade de cada proposta (...) com os preços 

correntes no mercado...  
 Lei 10.520/01, art. 3º, III: dos autos do procedimento constarão (...) o orçamento, 

elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a 
serem licitados  

 Decreto 3.555/00, art. 8º, II: ...propiciar a avaliação do custo pela Administração, 
diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado... 

 

TERMO DE REFERÊNCIA OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK 

 

 JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO: 

Evitar o desperdício de papel é uma das ações mais rápidas que podem ser feitas para cortar custos 
desnecessários nas empresas. 

Quanto maior for o número de funcionários, maior será o gasto com papel. É por isso que os melhores 
gestores se preocupam em realizar campanhas de economia de papel nas empresas. 

Ações inteligentes podem gerar um percentual econômico com papéis, tintas e peças de impressoras. 

A publicação da Resolução n° 001/2020 em 07/05/2020 (acostada), que “estabelece o funcionamento da 
Câmara Municipal de Santa Teresa, mediante a modalidade de deliberação remota”, enseja a aquisição de 
computadores portáteis, visando, desta forma, não só a economia de papel, impressora, etc., assim como 
ampara as sessões remotas. 

De outra banda, se considerado o período de pandemia, referidas aquisições esmeram-se na necessidade 
da continuidade das atividades legislativas, cuja função central é a elaboração das leis, assim como a de 
exercer tarefas constitucionais, como a apresentação pública de assuntos de interesse dos cidadãos, entre 
outras, a função de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo; funções administrativas internas de 
organização de seus serviços e uma função política adicional: a de representar o povo em suas queixas e 
reivindicações, operando como uma ouvidoria geral da sociedade. 

Considerando e repisando que a aquisição de notebook’s vem ao encontro de medidas de minimização de 
dispêndio com impressão de pautas e outros, que demandam em consumo de papel, toner, impressora, etc. 
e, ainda, que trata-se de ações simples de serem realizadas, buscamos uma prática importante para a 
redução de custos e, ainda, aumento da produtividade e agilização dos processos internos. 

A aquisição de notebooks e respectivos acessórios contribuirá com a facilitação do desenvolvimento das 
atividades relacionadas à missão institucional, em outras palavras, justifica-se tal despesa na necessidade 
de otimização das ações de administração. 

 

1. OBJETO: 

Constitui objeto deste Registro de Preços a aquisição de microcomputadores TIPO NOTEBOOK com 
garantia e suporte de 12 (doze) meses para os equipamentos fornecidos por item I.  
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2. TABELA DE COMPOSIÇÃO DOS ITENS: 

Item Características Indicado Quantidade 

I  Microcomputador Tipo Notebook, com 
memória RAM de 4 GB; armazenamento 
64GB SSD ou superior; tela de 13.3” ou 
superior; processador dual core ou 
superior. 

Administrativo  

Vereadores  

01 UN 

11 UN 

II Sistema operacional Windows 10. Administrativo  

Vereadores 

01 UN 

11 UN 

III Pacote Office 365, com Assinatura Anual. Administrativo  

Vereadores 

01 UN 

11 UN 

TOTAL 12 
UNIDADES 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

3.1. MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK: 

3.1.1. TIPO DE DISPOSITIVO: 

Microcomputador Tipo Notebook, com memória RAM de 4 GB; armazenamento 
64GB SSD ou superior; tela de 13.3” ou superior; processador dual core ou 
superior. 

3.1.2. PROCESSADOR: 

a) Processador DUAL CORE. 

3.1.3. MEMÓRIA RAM: 

a) Memória RAM instalada de no mínimo 4GB;  

b) Memória RAM com possibilidade de expansão. 

3.1.4. PLACA MÃE: 

a) Relógio calendário interno e memória CMOS de configuração alimentados por bateria;  



 9 

b) Suporte a Sistema Operacional de 64 bits (Windows);  

c) Áudio com entrada para microfone externo e alto-falante embutido;  

d) A placa mãe e a BIOS deverão ser homologadas pelo fabricante do modelo ofertado, ou seja, 
devem ser fabricadas e customizadas para sua linha de equipamentos;  

e) Capacidade de redirecionamento do boot do notebook pela rede, através do uso de imagem 
no formato ISO localizado em outro computador;  

f) Suporte à tecnologia Dual Channel para memória RAM integrada à placa mãe ou ao 
processador;   

g) BIOS, no idioma português ou inglês, com as características a seguir:  

I Deverá atender às especificações do UEFI 2.3.1 ou superior, conforme UEFI 
Fórum, que possua Módulo de Suporte de Compatibilidade (CSM) que atenda 
às especificações de sistema UEFI Classe 2;  

II Deverá conter registro do fabricante na “Membership List” do Unified Extensible 
Firmware Interface Forum, acessível pelo website http://www.uefi.org/members, 
estando nas categorias Promoters e/ou Adopters;  

III A placa mãe deverá possuir o número de série do microcomputador registrado 
na BIOS;  

IV  Capacidade de desativar Secure Boot;  

V Capacidade de inibir boot pela unidade de CD-ROM;  

VI Capacidade de desativar USB através da BIOS;  

VII  Capacidade de boot por dispositivo USB; ix. Proteção de acesso ao computador 
por meio de senha para inicialização do sistema operacional (modo usuário) e/ou 
para acesso ao menu de configuração da BIOS (modo administrador). 

 

3.1.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ENERGIA: 

a) Bateria 5000mAh; 

b)  Carregador: 100 240V 0,6A - 12V 2A. 

 

3.1.6. TELA DE VÍDEO LED: 

a) Tela iluminada por LED, de no mínimo 13.3”;  

b) Resolução: 1920x1080 Full HD.  

 

3.1.7. ARMAZENAMENTO: 

a) Armazenamento com 64GB de armazenamento. 

 

3.1.8. WEBCAM: 

a)  Webcam integrada com microfone embutido com resolução mínima de 720p. 

 

http://www.uefi.org/members
http://www.uefi.org/members
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3.1.9. INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: 

a) 01 (Uma) interface de rede Padrão Ethernet (10/100/1000) ou superior com detecção 
automática, conector RJ 45 integrado;  

b) No mínimo 03 (Três) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) portas USB 2.0 e 01 (uma) 
porta no padrão USB 3.0 ou superior, podendo ser compartilhada com uma e-SATA; 

c) 01 (Uma) entrada de áudio e 01 (Uma) saída para fone de ouvido. Também serão aceitas 
configurações com 01 (uma) Porta Combo entrada/saída; 

d) 01 (Uma) interface de rede Wireless integrada contendo no mínimo os padrões 802. 11 ac;  

e) 01 (Uma) porta HDMI;  

f) 01(Uma) interface Bluetooth 4.0. 

 

3.1.10. TECLADO E MOUSE: 

a) Teclado compatível com padrão ABNT2, e mouse “Touchpad”. 

 

3.1.11. CABOS: 

a) Todos os cabos necessários à conexão dos equipamentos à rede elétrica com plugue de 
acordo com o padrão utilizado no Brasil, especificado pela NBR 14136;  

b) Adaptador para Tomada do tipo padrão antigo: conecta equipamentos com plugue novo NBR 
14136 em tomadas do padrão antigo. Características: (a) lado fêmea – modelo novo NBR 
14136 com 3 pinos redondos; (b) lado macho – modelo antigo 2P + T com 2 (dois) pinos 
chatos e 1 (um) redondo. Potência máxima: tensão x corrente de entrada 127 V x 15 A >> 
~1.905W; tensão x corrente de entrada 220 V x 15 A >> ~3.300W. Somente serão aceitos 
adaptadores certificados, conforme exigência do Art. 3o da Portaria Inmetro no 324, de 
21/08/2007;  

 

3.1.12. ACESSÓRIOS: 

a) Fonte de alimentação;  

b) Licença do Windows 10;  

c) Pacote Office 365, com Assinatura Anual;  

d) Manual do equipamento. 

 

3.1.13. SOFTWARES (Deverão estar pré-instalados nos microcomputadores): 

a) Os equipamentos deverão ser entregues com licenciamento pré-instalados de fábrica com o 
Sistema operacional Microsoft Windows 10, idioma em português do Brasil com todos os 
drivers configurados, com direito de downgrade, garantido pela contratada;  

b) Pacote Office 365, com Assinatura Anual para instalação em PC:  
b.1) Quantidade: 12 (doze);  
b.2 Assinatura: Anual para 1 usuário/ Open Government/ Software Assurance;  
b.3 Versão: última versão disponível;  
b.4 Idioma: Português/ Brasil, preferencialmente;  
b.5 Mídia: via download no site da Microsoft. 

c) Oferecer possibilidade de Recovery (recuperação para as configurações originais de fábrica) 
licenciado para Windows 10. 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA DETENTORA/ CONTRATADA: 

4.1 O prazo para assinatura do Instrumento Contratual será de 15 (quinze) dias úteis após a 
convocação, podendo ser prorrogado dentro dos limites legais em caso de situação justificável e 
aceita pelo órgão contratante.  

4.2 Para a assinatura do Instrumento Contratual, a empresa deverá apresentar todos os documentos 
relativos à regularidade fiscal, Certidão do INSS, FGTS e Tributos Mobiliários, caso aqueles 
apresentados na fase habilitatória estejam com seus prazos de validade expirados e ainda, estar 
em situação regular junto ao Cadastro Municipal. 

4.3 O modelo do equipamento ofertado deverá estar em linha normal de produção.  

4.4 A gravação do número de série das Estações de Trabalho na BIOS deverá ser executada pelo 
fabricante através de processo automatizado em linha de produção. Deverá ser entregue a 
contratante uma relação em meio digital com a identificação dos números de série, Mac Address da 
placa de rede e local de entrega.  

4.5 Após a entrega, o contratante disporá de um período de até 5 (cinco) dias úteis para testes, quando, 
então, verificará se os equipamentos atendem completamente todos os quesitos e condições do 
Contrato, compreendendo a comprovação do seu perfeito funcionamento e verificação, bem como, 
se a marca e modelo correspondem àquelas discriminadas na proposta.  

4.6 Satisfeitas todas as condições de testes, o órgão contratante emitirá o respectivo “Termo de Aceite”, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para compor o “Recebimento Definitivo”.  

4.7 Caso algum equipamento não corresponda ao exigido, ao ofertado na proposta e ao estabelecido no 
Contrato, a CONTRATADA deverá providenciar, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados 
da data da notificação expedida pelo órgão contratante, a sua substituição, interrompendo-se nesse 
período, o prazo de emissão de “Termo de Aceite” correspondente. 

 

5. GARANTIA E SUPORTE: 

5.1. O período de garantia será contado a partir da data da emissão do “Termo de Aceite” dos equipamentos, 
não podendo ser inferior a 01 (um) ano, no local de instalação.  

5.2.  A garantia e a assistência técnica serão prestadas pela rede de empresas credenciadas ou pelo próprio 
fabricante, dentro do Município de Santa Teresa/ES, com e sob a responsabilidade da empresa 
CONTRATADA.  

5.3.  Caso a empresa proponente ofereça prazo de garantia superior ao exigido no item acima, deverá indicá-
lo na Proposta.  

5.4. A garantia e o suporte técnico abrangem a atualização continuada do firmware, a resolução de 
problemas ocasionados pelo mau funcionamento e defeitos apresentados pelo equipamento adquirido, 
sendo a CONTRATADA responsável pelo respectivo reparo e pela substituição das peças defeituosas 
por outra nova, de igual procedência e modelo. Não fazem parte dos serviços de garantia os problemas 
e defeitos ocasionados por mau uso dos equipamentos por parte do CONTRATANTE.   

5.5. Durante o período de garantia, a manutenção de hardware será de responsabilidade da Contratada, 
cobrindo-se qualquer quebra que possa ocorrer, não se podendo ultrapassar dentro do horário 
comercial, o limite de 8 (oito) horas para atendimento e 12 (doze) horas para o reparo do problema, a 
partir da abertura do chamado. Deve ser considerado como horário comercial o período das 8h às 11h 
e de 12h30min às 15h30min, às segundas, quartas, quintas e sextas-feiras e de 12h às 18h, às terças-
feiras, exceto feriados municipal, estadual e nacional, assim como pontos facultativos decretados.  

5.6. Na necessidade de retirada do equipamento, a CONTRATADA, fabricante ou empresa autorizada pelo 
fabricante, deverá providenciar o conserto do produto no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 
da data do recebimento do produto defeituoso, sendo considerada, para todos os efeitos, durante este 
período, como fiel depositário do mesmo.  

5.7. No caso de impossibilidade de solução do problema no prazo estabelecido, caberá à CONTRATADA a 
substituição temporária por outro equipamento idêntico e com mesma configuração sem qualquer custo 
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adicional ao CONTRATANTE.  

5.8. Os componentes, peças e materiais que substituírem os defeituosos deverão ser originais do fabricante 
e de qualidade e características técnicas iguais ou superiores aos existentes no equipamento. Em caso 
de descontinuidade de sua fabricação ou a indisponibilidade para a sua aquisição no mercado nacional 
e internacional, poderão ser utilizados, com a concordância prévia do CONTRATANTE, componentes, 
peças e materiais recondicionados ou de outros fabricantes, mas que sejam necessariamente 
compatíveis em termos de qualidade e características técnicas com os existentes.  

5.9. A CONTRATADA não poderá cobrar valores adicionais, tais como custos de deslocamento, alimentação, 
transporte e alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados e pontos facultativos ou em horário 
noturno, bem como qualquer outro valor adicional.  

5.10. A empresa indicada para a prestação dos serviços de garantia deverá fornecer relatório técnico ou 
ordem de serviço descrevendo o serviço prestado e as eventuais peças substituídas, com todas as 
informações solicitadas pelo CONTRATANTE.  

5.11.  Em caso de identificação de problemas generalizados de hardware e/ou firmware, tais como defeitos 
de fabricação e incompatibilidade de “drivers”, a Contratada deverá providenciar a correção do 
problema em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data do registro da ocorrência, ou substituição de todos 
os equipamentos relacionados ao problema em até 10 (dez) dias úteis a partir da data do registro da 
ocorrência.  

5.12. Caso algum equipamento apresente reincidência de problemas, a Contratante poderá exigir sua 
substituição, que deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data do registro da segunda 
ocorrência.  

5.13. A contratada deverá fornecer atualizações regulares para o firmware (UEFI e outros componentes) do 
equipamento, independente de requisição da contratante, para a correção de defeitos e irregularidades 
do mesmo. Estas atualizações deverão, inclusive, atualizar os componentes do firmware relativos à 
plataforma (chipset, etc), e o microcódigo do processador.  

5.14. As atualizações de firmware deverão passar por testes de regressão e controle de qualidade por parte 
da contratada, e devem ser acompanhadas de lista de alterações simplificada (changelog), contendo 
além de descritivo simplificado das alterações, as versões do microcódigo e subcomponentes UEFI de 
terceiros incluídos naquela versão da imagem do firmware.  

5.15. Deverá a contratada disponibilizar à contratante canal de suporte para o registro de problemas com o 
firmware e requisição de correções e atualizações de firmware, operado por pessoal capacitado para 
atender este nível de requisição técnica.  

5.16. Todas as incorreções no firmware detectadas e reportadas pelo sistema operacional ou por 
ferramentas disponibilizadas por fabricantes de processadores, membros do UEFI Fórum, ou 
fabricantes de sistemas operacionais, serão, a critério da contratante, considerados defeitos passíveis 
de correção compulsória durante o período de garantia, e deverão ser corrigidas através de atualização 
do firmware quando requisitado pela contratante.  

5.17. O prazo para correção de problemas menores de firmware será de no máximo 60 (sessenta) dias 
corridos. Não serão considerados problemas menores de firmware aqueles que causem funcionamento 
incorreto ou incompatibilidade entre: os sistemas operacionais especificados por este termo de 
referência e quaisquer dispositivos ou componentes fornecidos pela contratada como parte integrante 
ou como acessório dos equipamentos. Neste caso, o problema deverá ser corrigido no prazo máximo 
definido pelo item 6. 

 

6. ENTREGA: 

6.1. O objeto solicitado com base na pesquisa de preço de mercado deverá ser entregue pela Fornecedora, 
juntamente com a respectiva Nota Fiscal, no prazo e nas quantidades especificadas na respectiva 
Solicitação de Fornecimento, observado o seguinte:  

6.1.1. A entrega deverá ser feita na sede dos órgãos participantes, conforme a Solicitação de 
Fornecimento, nos seus respectivos endereços;  
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6.1.2.  O prazo máximo de entrega será de 30 (trinta) dias corridos contados da data da Assinatura 
do contrato;  

6.1.3.  Os produtos/materiais entregues deverão ser identificados com o nome do fornecedor;  

6.1.4.  Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir 
completa segurança durante o transporte.  

  

7. RECEBIMENTO: 

7.1. O recebimento do objeto observará o seguinte procedimento:  

7.2.  A fornecedora poderá ser convocada para participar dos testes de verificação de conformidade dos 
produtos com as exigências técnicas do Edital, devendo comparecer às dependências do 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da convocação;  

7.3.  “Recebimento provisório”, será lavrado na data da entrega do bem ou serviço e do respectivo 
faturamento, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea "a"; da Lei nº 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade do fornecimento ou do serviço, nem do respectivo faturamento;   

7.4. “Recebimento definitivo”, será lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o “recebimento provisório”, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea "b"; da Lei n° 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem ou do serviço, segundo a quantidade, caraterísticas físicas e especificações técnicas contratadas;   

7.5. “Aceite Final”, será lavrado na mesma data do “recebimento definitivo”, compreendendo a execução do 
objeto da contratação, a regularidade do faturamento, da situação jurídico-fiscal, previdenciária e 
trabalhista da Fornecedora e o cumprimento das demais obrigações contratualmente previstas;  

7.6.  O não cumprimento pela Fornecedora de todas as condições para o “atesto”, implicará em suspensão 
do prazo para o pagamento, bem como a sua responsabilidade por eventuais ônus decorrentes de 
atraso no recolhimento dos impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento apresentado, sem 
prejuízo das penalidades previstas.  

 

8. PENALIDADES: 

8.1. Multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do Contrato, ou equivalente à parcela 
correspondente do Contrato/Nota de Empenho, por dia de atraso na entrega do objeto, até o limite de 
10% (dez por cento), a qual deverá ser descontada da fatura até a totalidade da multa ou cobrada 
judicialmente, conforme o caso. A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso, além da multa pelo 
atraso dos 10 (dez) primeiros dias, será cobrada ainda, multa de 2% (dois por cento) ao dia, limitada a 
20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/Nota de Empenho ou equivalente à parcela em atraso, 
sem prejuízo da rescisão e aplicação cumulativa das sanções previstas neste mesmo item.  

8.2. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por hora de atraso em 
relação aos prazos de atendimento estipulados no item 5.5 do Termo de Referência. Após o prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas de atraso, sem motivo justificado, este contrato poderá, a critério da 
CONTRATANTE, ser rescindido e aplicadas cumulativamente as sanções previstas neste mesmo item;  

8.3. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso em relação 
ao prazo de atendimento estipulado no item 5.6 do Termo de Referência. Após o prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas de atraso, sem motivo justificado, este contrato poderá, a critério da 
CONTRATANTE, ser rescindido e aplicadas cumulativamente as sanções previstas neste mesmo item.  

8.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato/Nota de Empenho, se o objeto estiver em 
desacordo com as especificações contidas neste Edital, a qual deverá ser cobrada extra ou 
judicialmente, conforme o caso. 

8.5. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Instrumento Contratual, pelo descumprimento 
das demais cláusulas do mesmo e na reincidência, o dobro, a ser cobrada extra ou judicialmente, 
conforme o caso, exceto aquelas cujas sanções já estejam estabelecidas, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que couber. 
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9. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO: 

O valor será faturado, mediante a emissão de Nota Fiscal/Fatura, sendo que o faturamento está 
condicionado à solicitação dos produtos pela CONTRATANTE. 

 

10. PROPOSTA PARA CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida e encaminhada à CONTRATANTE. 

10.2. Além de cumprir todas as legislações atinentes à sua constituição e aos serviços prestados, a 
CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento que efetue, juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, todos os documentos que comprovem a regularidade fiscal da empresa, apresentadas 
no início desta contratação, no original ou cópia com os respectivos originais para comprovação de 
autenticidade.  

10.3. O pagamento será realizado por intermédio de crédito em conta corrente ou por outra modalidade que 
possa vir a ser determinada pela Gerência Financeira, em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data 
de emissão do Termo de Aceite Final. 

10.4. A CONTRATANTE promoverá, previamente a qualquer desembolso em benefício da CONTRATADA, 
a verificação de qualquer pendência na Prefeitura Municipal de Santa Teresa/ES, sendo que se for 
verificada a existência de registro em nome da CONTRATADA, incidirão as disposições do artigo 3º 
da Lei Municipal n.º 14.094, de 6 de dezembro de 2005, suspendendo-se o pagamento enquanto 
perdurar o registro, ressalvadas a hipótese prevista no artigo 9º do Decreto Municipal n.º 47.096, de 
21 de março de 2006. 

10.5. Caso a Nota Fiscal/Fatura contenha divergências com relação ao estabelecido no Instrumento 
Contratual, a CONTRATANTE ficará obrigada a comunicar a empresa CONTRATADA, formalmente, 
o motivo da não aprovação no prazo de 05 (cinco) dias úteis. A devolução da Nota Fiscal/Fatura, 
devidamente, regularizada pela CONTRATANTE, deverá ser efetuada em até 05 (cinco) dias úteis da 
data de comunicação formal pela CONTRATADA.  

10.6. Em caso de atraso de pagamento dos valores devidos à CONTRATADA, mediante requerimento 
formalizado por esta, incidirão juros moratórios calculados utilizando-se o índice oficial de 
remuneração básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança, para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata 
tempore”), observando-se para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e 
aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.  

 

11. CONDIÇÕES GERAIS  

11.1. Os objetos desta contratação são considerados bens comuns, pois são produtos cuja escolha pode 
ser feita tão somente com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si e não 
necessitarem de avaliação minuciosa para tanto.  

11.2. O objeto desta contratação não se trata de alta complexidade ou vulto, e ainda, o universo de 
empresas com capacidade para executar individualmente o objeto a ser licitado e somando ao risco 
inerente a atuação de uma pluralidade de sujeitos para execução do objeto a ser licitado, não é viável 
a participação de consórcio.  

11.3. Não haverá cessão de mão de obra.  

 

Santa Teresa/ES, 10 de julho de 2020. 

Rodrigo Rondelli 
Diretor Geral 
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ANEXO II 
 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
À  
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES. 
 
 
Ref.: CARTA CONVITE Nº     /2020 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM TIPO C DESTINADA A CMST. 
 
 
 
Em atendimento à determinação do Edital referenciado, declaramos sob as penalidades cabíveis, que 
inexiste qualquer fato impeditivo para a habilitação de nossa empresa para apresentar proposta objeto 
desta licitação. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito. 
 
Local e data 
 
Carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa. 
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ANEXO III 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
Ref.:  CARTA CONVITE Nº     /2020 
 
 
 
 ..................................................., inscrito no CNPJ sob o nº ..............................................., por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ............................., portador (a) da Carteira de 
Identidade nº ................................... e do CPF nº ........................, DECLARA, para fins do disposto no 
Inciso V do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
................., ...... de ....................... de 20... 
 
........................................................................ 
Assinatura do Representante Legal da Firma  
 
 
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva “(  )” acima. 
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ANEXO IV 
 

MINUTA – CONTRATO 
 
CONTRATO N.º ....../ 2020 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES 

Contrato de fornecimento de equipamentos para a Câmara Municipal de Santa Teresa/ES no Exercício de 20....., que 

entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ sob o número 01.628.670/0001-10, situada na Rua Darly Nerty Vervloet, nº 434, Santa Teresa/ES, neste ato 

representado por seu Presidente BRUNO HENRIQUES ARAÚJO, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no CPF 

sob número 077.190.847-48, residente e domiciliado no Município e Comarca de Santa Teresa/ES, doravante 

denominado CONTRATANTE e a Empresa “...........................”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o número ........................., com sede na Rua ....................................................., (município)/(Estado), aqui denominada 

CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal .....................................................portador do 

CPF/MF nº ................................................ As partes resolvem firmar o presente Contrato de Fornecimento de 

Combustível, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

1.1 - O presente instrumento contratual, tem como objeto, Aquisição de microcomputadores TIPO NOTEBOOK com 
garantia e suporte de 12 (doze) meses e demais ítens inclusos, conforme (…) no prazo estipulado, para a Câmara 
Municipal de Santa Teresa/ES, na quantidade máxima de (...........) 

1.2 - O fornecimento será efetuado mediante emissão de (...) da Câmara Municipal ... 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1 - As despesas correrão por conta da dotação 44905200000 – Equipamento e Material Permanente 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DOS PREÇOS 

3.1 - A Câmara Municipal pagará à Contratada, pelo fornecimento dos produtos objeto deste contrato o valor de R$ 

........................ (.......................................) conforme processo licitatório nº 00..../20...... 

3.2 – O Valor total máximo do contrato será de R$ ................................ (........................................................). 

CLÁUSULA QUARTA 

DO REAJUSTE 

4.1 - Os reajustamentos serão feitos mediante iniciativa da parte interessada ou do gerenciador da Ordem de Compra 

seguindo as normas contidas no Art. 65 da lei 8.666/93 e no Edital Licitatório. 

CLÁUSULA QUINTA 

DO PAGAMENTO E SUSTAÇÃO 

5.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal, devendo esta ser emitida e 

entregue na Câmara Municipal... 

5.2 - O pagamento poderá ser suspenso pelo Poder Legislativo no caso de não cumprimento de quaisquer das 

obrigações que possam de qualquer forma prejudicar o interesse da Câmara Municipal. 

5.3 - Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à Contratada para a correção, 

ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova nota fiscal. 
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5.4 - Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela Câmara, na forma contratual, sofrerão 

a incidência de multa na base de 0,01% (zero vírgula um por cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua 

aplicação ao valor total desta, consoante regras contidas na Legislação Civil. 

CLÁUSULA SEXTA 

DAS PENALIDADES SOBRE A CONTRATADA 

6.1 No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a CONTRATANTE, 

as sanções Administrativas Aplicadas à CONTRATADA serão: 

a. Advertência; 

b. Multa; 

c. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimentos de contratar com a contratante; 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

6.2 O não fornecimento do objeto implicara a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) por dia, 

calculada sobre o valor não entregue no prazo estabelecido. 

6.2.1 A multa será descontada dos pagamentos devidos a CONTRATANTE. 

6.3 O descumprimento do prazo para a assinatura do contrato ou a recusa em aceita-la implicara na cobrança de multa 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor adjudicado e no impedimento para contratar com a CONTRATANTE por 

período de até 02(dois) anos, a critério da CONTRATANTE. 

6.4 A aplicação das penalidades será procedida da concessão da oportunidade ampla defesa da CONTRATADA, na 

forma da Lei. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA RESCISÃO 

7.1 - Ocorrendo as situações previstas nos arts. 77 e 78 da Lei Federal n° 8666/93, o presente contrato poderá ser 

rescindido na forma prescrita em seu art. 79. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o parágrafo único do art. 78 da Lei de 

licitações e contratos. 

CLÁUSULA OITAVA 

DO PRAZO DE DURAÇÃO 

8.1 - O fornecimento do produto contratado terá início a partir da data de assinatura deste contrato e término em ...... 

CLÁUSULA NONA 

DAS DISPOSIÇÒES GERAIS 

9.1 - A fiscalização do objeto deste Contrato ficará a cargo de Servidor nomeado por Portaria da CÂMARA 
MUNICIPAL. 
 
CLÁUSULA DECIMA 

DO FORO 

10.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a 

qualquer outro para solução de quaisquer questões oriundas do presente instrumento contratual. 

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, rubricadas, 

para todos os fins de direito, na presença de testemunhas. 

Santa Teresa/ES, ...................................................... 


