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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 121/2021 – SRP 
(Processo Administrativo n° 10.052/2021)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CASTELO, Estado do Espírito Santo, torna público que por intermédio de seu pregoeiro oficial,
realizará licitação na modalidade “PREGÃO ELETRÔNICO” N° 121/2021”, sob o critério de “MENOR PREÇO POR
ITEM”,  para  REGISTRO DE PREÇOS,  por meio do site:  https://comprasbr.com.br/ e www.castelo.es.gov.br para
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  FORNECEDORA  PARA  COMPRA  DE  COMPUTADORES  PORTÁTEIS
(NOTEBOOKS),  ESTAÇÕES  DE  TRABALHO  MICROCOMPUTADORES  (DESKTOPS),  COM  GARANTIA  DE
FUNCIONAMENTO  ON-SITE  PELO  PERÍODO  DE  60  (SESSENTA)  MESES,  IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS, TELEVISORES, CABO HDMI, PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICAS E TELECOMUNICAÇÃO,
VISANDO  ATENDER  AS  DEMANDAS  DOS  SETORES  E  UNIDADES  ESCOLARES,  INTEGRANTES  DA
SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO,  conforme  Processo  n°  10.052/2021,  devidamente  aprovado  pela
autoridade competente. O Pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 17.965,
de 26 de abril de 2021 e nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de
setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006, Decreto Municipal 15.941 de 20 de setembro de 2017, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007,
do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto Municipal 12.149 de 28 de maio de 2013, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

EM  CONFORMIDADE  COM  OS  INCISOS  I  E  III  DO  ART.  48  DA  LEI  COMPLEMENTAR  123/06,  ESTE
PROCESSO  POSSUI  LOTES  DESTINADOS  À  PARTICIPAÇÃO  EXCLUSIVA  ENTRE  MICROEMPRESAS  E
EMPRESAS  DE  PEQUENO  PORTE  E  LOTES  DESTINADOS  À  AMPLA  PARTICIPAÇÃO ENTRE TODOS  OS
INTERESSADOS.

1 – DAS INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Da retirada do edital  – As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital  no site
www.castelo.es.gov.br ou providenciar a cópia que estará à disposição na sala da licitação localizada na Avenida Nossa
Senhora  da Penha,  103,  Centro,  Castelo,  Espírito  Santo,  nos  dias  úteis  das  09:00  as  16:00,  ficando obrigadas  a
acompanharem  as  publicações  referentes  à  licitação  no  Diário  Oficial  dos  Municípios  do  Espirito  Santo  –
www.diariomunicipal.es.gov.br, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.

1.2. Do Preço Máximo: O Preço Total Máximo que o Município de Castelo – ES se dispõe a pagar é R$ 7.184.424,38
(Sete Milhões, Cento e Oitenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos), conforme
discriminado no Termo de Referência deste Edital.

1.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante as condições de segurança
– criptografia e autenticação – em todas as suas fases.

1.4.  Os trabalhos serão conduzidos por servidor do órgão promotor do certame, denominado Pregoeiro, mediante a
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “pregões” constante da página eletrônica
https://comprasbr.com.br/.

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DIA 04/11/2021 – às 12:00

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DIA 16/11/2021 – até as 09:25

DATA  E  HORÁRIO  DE  ABERTURA  DA  SESSÃO
PÚBLICA

DIA 16/11/2021 – às 09:30

1.5. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os pedidos de esclarecimentos referente ao processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente
por  meio  eletrônico  via  internet,  no  endereço  licitacao@castelo.es.gov.br  .   A  solicitação  deverá  conter  o  nome do
interessado, endereço da empresa.

mailto:licitacao@castelo.es.gov.br
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
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1.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas exclusivamente mediante divulgação na internet,
através dos sites www.comprasbr.com.br e www.castelo.es.gov.br, e vincularão os participantes e a administração.

1.7.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de
recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do Termo de Referência
e dos anexos, e/ou pela Assessoria Jurídica quando se tratar de matéria afeta às normas legais, podendo ser estendido
com justificativa.

2 – DO OBJETO
2.1. O Objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa fornecedora para compra de
computadores portáteis (notebooks), estações de trabalho microcomputadores (desktops), com garantia de funcionamento on-
site pelo período de 60 (sessenta) meses, impressoras multifuncionais, televisores,  cabo HDMI, periféricos de informáticas e
telecomunicação, visando atender as demandas dos setores e unidades escolares,  integrantes da Secretaria Municipal  de
Educação., em conformidade com quantidades e especificações contidas no Termo de Referência do presente edital.

2.2.  A  licitação  será  dividida  conforme  tabela  constante  do  Termo  de  Referência,  facultando-se  ao  licitante  a
participação em quantos lotes forem de seu interesse.

2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos
quanto às especificações do objeto.

2.4. Da Garantia:
2.4.1. A  contratada deverá  arcar  com qualquer  prejuízo causado à  administração pública  ou a terceiros  por seus
empregados durante a entrega dos materiais;
2.4.2. Ocorrendo defeito, a contratada será comunicada e deverá no prazo estipulado no termo de referência, contado
do recebimento da comunicação, providenciar a sua substituição, sem qualquer ônus para a Contratante;
2.4.3. A contratada deverá trocar, repor, substituir, prioritariamente e exclusivamente por sua conta e risco, no total ou
em parte  e  dentro  de  um prazo  não  maior  que  o  original,  os  materiais  com defeitos,  incorreções,  erros,  falhas,
imperfeições ou recusados pelo fiscal do contrato, inclusive por emprego de mão de obra, acessórios impróprias ou de
qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título,
cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou dentro do prazo de validade;
2.4.4. Caso seja observado que os materiais fornecidos sejam de baixa qualidade ou com prazo de validade curto, os
mesmos deverão ser substituídos sem ônus para a contratante, ficando ainda sob a responsabilidade da contratada;
2.4.5. A contratada deverá fornecer os materiais de acordo com as especificações descritas neste termo de referência,
caso contrário deverá substituí-los a qualquer tempo e sem custo para a Contratante;
2.4.6.  A  contratada  deverá  manter,  durante  a  vigência  do  contrato,  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
necessárias para a contratação com a Administração pública, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de
regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica;
2.4.7. A contratada deverá acatar a todas as exigências da Prefeitura Municipal de Castelo, sujeitando-se à sua ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
2.4.8.  A contratada  não deverá  transferir  a  outrem,  no  todo ou em parte,  o  objeto  da contratação,  sem prévia
autorização por escrito do Secretaria Requisitante;
2.4.9. Todos os itens a serem entregues deverão manter o padrão mínimo de qualidade;
2.4.10. Durante o período da garantia a CONTRATADA deverá assumir os custos de devolução/frete.
2.4.11.  Deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 06
meses a partir da data de entrega;
2.4.12.  A empresa contratada deverá oferecer garantia dos materiais e equipamentos conforme descrito no deste
Termo de Referência;
2.4.13.  A  contratada  deverá  reparar,  corrigir,  remover,  substituir,  desfazer  e/ou  refazer,  prioritariamente  e
exclusivamente  por  sua  conta  e  risco,  no  total  ou  em  parte  e  dentro  de  um  prazo  não  maior  que  o  original,
equipamentos com defeitos, incorreções, erros, falhas, imperfeições ou recusados pelo fiscal do contrato, inclusive por
emprego de mão de obra, acessórios impróprias ou de qualidade inferior, sem que tal fato possa ser invocado para
justificar qualquer cobrança adicional, a qualquer título, cujas irregularidades venham a surgir quando da aceitação e/ou
dentro do prazo de garantia;

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. As despesas para execução do objeto do Registro de Preços ora licitado correrão à conta dos recursos destinados a
Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Castelo,  constante  do  Orçamento  Geral  do  Município  de  Castelo  e  serão
especificadas no tempo da emissão da Autorização de Fornecimento.

4. DO CREDENCIAMENTO
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4.1. Os licitantes deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema, para obtenção de acesso ao
sistema eletrônico de licitação.

4.2.  O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico.

4.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas
por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o cadastro de fornecedores.

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema, para
imediato bloqueio de acesso.

4.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  ao  provedor  do  sistema ou ao  órgão  promotor  da  licitação,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6.  O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a  responsabilidade  legal  do  licitante  ou  de  seu
representante  legal  e  a  presunção de sua  capacidade técnica  para  realização das  transações  inerentes  ao  pregão
eletrônico.

5. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na
legislação.

6. DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES
6.1. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

a)  Credenciar-se,  previamente,  junto  ao  provedor  do  Sistema,  para  obtenção da senha  de acesso  ao  sistema
eletrônico de compras;
b) Cadastrar o valor da proposta até o prazo estabelecido no item 1.6, exclusivamente por meio eletrônico (via
internet).
c) Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras
suas  propostas  e  lances,  inclusive os  atos  praticados  diretamente ou por  seu representante,  não cabendo ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;
d) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, bem como manter endereço
atualizado  de  correio  eletrônico,  responsabilizando-se  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios  diante  da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
f) Utilizar-se da chave de identificação e da senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;
g) Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
h) Submeter-se às exigências da Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93, assim
como aos termos de participação e condições de contratação constantes neste instrumento convocatório.

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO
7.1. Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem a todas as exigências contidas neste edital e

nos seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.
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7.2. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País,
que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e
normas contidas neste Edital e seus Anexos.

7.3.  Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida
para respectivo cadastramento junto Compras BR – Portal de Licitações.

7.4. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

7.5.  Não  poderá  participar  da  licitação  a  empresa  que  estiver  sob  falência,  concordata,  concurso  de  credores,
dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da
administração municipal.

7.6. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Compras BR – Portal de
Licitações, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

7.7. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto à Compras BR – Portal
de Licitações.
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital, conforme modelo fornecido pela Compras BR – Portal de Licitações e
c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e
em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante.
“A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.

7.8.  O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, provedora do
sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de
taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

7.9. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para
fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar
nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o
direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

8. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES:
8.1.  As  pessoas  jurídicas  ou  firmas  individuais  interessadas  deverão  nomear  através  do  instrumento  de  mandato
previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à
Compras BR – Portal  de Licitações, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e
operações no site.

8.2.  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas
associadas à Compras BR – Portal de Licitações, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em
campo próprio  do sistema, pleno conhecimento,  aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital.

8.3.  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de
preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

8.4.  A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Compras BR – Portal de Licitações.

8.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo Compras BR – Portal de Licitações a responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.6.  O  credenciamento  do  fornecedor  e  de  seu  representante  legal  junto  ao  sistema  eletrônico  implica  a
responsabilidade  legal  pelos  atos  praticados  e  a  presunção  de  capacidade  técnica  para  realização  das  transações
inerentes ao pregão eletrônico.
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PARTICIPAÇÃO:
8.7. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

8.8. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante;

8.9.  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.

8.10. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

8.11. 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.

8.12. Não poderão participar desta licitação os interessados:
8.12.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
8.12.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
8.12.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
8.12.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
8.12.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
8.12.6.  Organizações da Sociedade Civil  de Interesse Público - OSCIP,  atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário).
8.12.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma
empresa  associada  ou  pelos  telefones:  suporte  Campo  Grande/MS:  (67)  3303-2730  |  (67)  3303-2702  Tel.
comercial:  (67)  3303-2728  ou  através  do  Portal  de  Compras  Eletrônicas  do  COMPRAS  BR  ou  pelo  e-mail
contato@comprasbr.com.br

9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1.  Os licitantes  encaminharão,  exclusivamente por  meio do sistema, concomitantemente com os documentos  de
habilitação  exigidos  no  edital,  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.

9.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de
chave de acesso e senha.

9.3.  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.

9.4. 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.

9.5.  Até a  abertura  da sessão pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou substituir  a proposta  e  os documentos  de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;

9.6.  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.

9.7.  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.

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) valor unitário;
b) Marca;
c) Fabricante;
d) 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;

10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

10.3.  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.

10.4. 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.

10.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

10.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema, se o produto ofertado é manufaturado
nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferências indicadas no Termo de Referência.

10.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas
federais, quando participarem de licitações públicas;

10.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode
ensejar  a  fiscalização  do  Tribunal  de Contas  da União  e,  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.

11. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital.

11.2.  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.

11.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

11.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

11.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito
na fase de aceitação.

11.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de
lances.

11.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

11.8.  Iniciada  a  etapa  competitiva,  os  licitantes  deverão  encaminhar  lances  exclusivamente  por  meio  do  sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

11.19. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto.
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11.20.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.

11.21. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.22.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o pregão e objeto licitado,
quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.

11.23.  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.

11.24. 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.

11.25.  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.

11.26.  Não  havendo  novos  lances  na  forma  estabelecida  nos  itens  anteriores,  a  sessão  pública  encerrar-se-á
automaticamente.

11.27.  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.

11.29. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

11.29. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

11.30.  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.

11.31.  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.

11.32.  O Critério de julgamento adotado será o  MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

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

11.34. 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.

11.35. 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 serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

11.36.  A mais bem 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.

11.37. 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
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naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

11.38. 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.

11.39.  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.

11.40. 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), ou entre lances finais da fase fechada do modo
de disputa aberto e fechado.

11.41. 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:

11.41.1. No país;
11.41.2. Por empresas brasileiras;
11.41.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
11.41.4.  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.

11.42.  Persistindo  o  empate,  a  proposta  vencedora  será  sorteada  pelo  sistema  eletrônico  dentre  as  propostas
empatadas.

11.43.  Encerrada  a  etapa  de  envio  de  lances  da  sessão  pública,  o  pregoeiro  poderá  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.

11.44. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

11.45. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
12.1.  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.

12.2.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado
(Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

12.3.  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.

12.4. 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;

12.5.  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;

12.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, sob pena de não aceitação da proposta.

12.7.  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.
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12.8. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características
do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes,
a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da
proposta.

12.9.  Caso  a  compatibilidade  com  as  especificações  demandadas,  sobretudo  quanto  a  padrões  de  qualidade  e
desempenho,  não possa ser  aferida  pelos  meios  previstos  nos  subitens  acima,  o  Pregoeiro  exigirá  que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e
dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação.

12.10.  Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a
avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.11. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

12.12. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro,
ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

12.13.  Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s),  o Pregoeiro analisará a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

12.14.  Os  exemplares  colocados  à  disposição  da  Administração  serão  tratados  como  protótipos,  podendo  ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

12.15.  Após a divulgação do resultado da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no
prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

12.16. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de
testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio.

12.17. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o
Pregoeiro solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via
postal, o documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional.

12.18.  O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos
técnicos  pertinentes  e  normas  técnicas  brasileiras  aplicáveis,  não  poderá  usufruir  da  aplicação  da  margem  de
preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

12.19. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de
nova aplicação da margem de preferência.

12.20. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação.

12.21. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua
continuidade.

12.22. 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.

12.23. 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.

12.24. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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12.25.  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  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.

12.26. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.

13. DA HABILITAÇÃO
13.1. 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:

13.1.1.  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União  (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/)
13.1.2. 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.
13.1.3. 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.
13.1.4.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
13.1.5. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
13.1.6.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
13.1.7.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
13.1.8.  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 e-mail, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
13.1.9.  Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com indicação  de  CNPJ/CPF  diferentes,  salvo  aqueles
legalmente permitidos.

13.2.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.

13.3. 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.

13.4. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:

HABILITAÇÃO JURÍDICA
13.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no ano em curso.

13.6.  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;

13.7.  Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade
comercial,  no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores, ou
Registro Comercial no caso de empresa individual.

13.8. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

13.9. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


licitação/Mod. Nº – PE 121/2021
N do Processo – 10.052/2021

N da Folha Assinatura

13.10. 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;

13.11. 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;

13.12.  No caso de agricultor familiar:  Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida,  ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art.
4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.

13.13. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como
produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.14. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

REGULARIDADE FISCAL DE TRABALHISTA
13.15.  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o
caso;

13.16. Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos a tributos federais, à Dívida Ativa da União e Previdenciários.

13.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

13.18. 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 nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

13.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo
exercício contrata ou concorre;

13.20.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo
exercício contrata ou concorre;

13.21.  Caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  estaduais  relacionados  ao  objeto  licitatório,  deverá
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

13.22.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

13.23.  A  licitante  melhor  classificada  deverá,  também,  apresentar  a  documentação  de  regularidade  fiscal  das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda
que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de
2015.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
13.24. Para QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deverão ser apresentados os documentos abaixo listados: 

13.24.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica e, quando se tratar de Sociedade Simples, apresentar Certidão Negativa dos Distribuidores
Cíveis, com data não superior a 60 (sessenta) dias de sua emissão, quando não for expresso sua validade.
13.24.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão ser cumpridos, por
meio da documentação apropriada constante no envelope de habilitação, os seguintes requisitos, cumulativamente:
I – Cumprimento dos demais requisitos de habilitação constantes neste edital; 
II – Sentença homologatória do plano de recuperação judicial ou certidão judicial informando que a empresa encontra-
se apta para participar de licitação. 
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13.25. Na hipótese de a proposta apresentada ou o total do lote arrematado pelo licitante vencedor ser superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais) deverá ser apresentado balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social,  acompanhado  da  nota  explicativa  e  dos  termos  de  abertura  e  encerramento  do  livro  diário  já  exigíveis  e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados, quando
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no
período do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO – IGPM, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de
outro indicador que o venha substituir.
13.26.  Serão  considerados  aceitos,  na  forma  da  Lei,  o  balanço  patrimonial  e  demonstrações
contábeis assim apresentados:
13.26.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
a) Publicados em Diário Oficial; ou 
b) Publicados em jornal de grande circulação; ou 
c) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

13.27. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
a) Por fotocópia do Balanço e demonstrações contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante. 

13.28. Sociedade criada no exercício em curso:
a) Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante. 

13.29. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (ILG), Índice Solvência Geral (ISG), que
deverão apresentar o valor mínimo igual ou maior que 1, e Índice Endividamento Geral (IEG), que deverá apresentar o
valor mínimo igual ou menor que 1, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Índice de Liquidez Geral  (ILG) 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

ILG =  ________________________________________________ = > ou = 1,0 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Índice Solvência Geral (ISG) 

 Ativo Total 
ISG = __________________________________________= > ou = 1,0 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Índice de Endividamento Geral (IEG) 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

IEG=____________________________________________= < ou = 1,0 

Ativo Total 

13.30. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço 
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13.31. 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.

13.32. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

13.33. 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.

13.34.  A não-regularização  fiscal  e  trabalhista  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 e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

13.35.  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.

13.36.  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.

13.37. 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.

13.38.  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.

13.39. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns)
de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.40. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado,  comprovando  ter  a  licitante  fornecido  produto  e/ou prestado serviço  compatível  como o  objeto  desta
licitação. 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 03 (três) horas, a contar da 
solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

14.1.1.  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.
14.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
14.1.3.  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.
14.1.4.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
14.1.5.  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).

14.2.  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.

14.3.  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.
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14.4.  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.

14.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis
na internet, após a homologação.

15. DOS RECURSOS.
15.1.  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,  de  forma  motivada,  isto  é,  indicando  contra  qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

15.2.  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.

15.2.1.  Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
15.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.
15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 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.
15.2.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.2.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
16.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

16.1.1.  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.
16.1.2. 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.

16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
16.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1.  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.

17.2.  Após a fase recursal,  constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.

18. DO REGISTRO DE PREÇOS
18.1. Esta licitação será processada mediante o Sistema de Registro de Preços, cujos termos e condições encontram-se
previstos neste Edital.

18.2.  Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.

18.3.  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(ns), as respectivas
quantidades, preços registrados e demais condições.
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18.4. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da publicação
da convocação do Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, sob pena de decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções descritas neste edital.

18.5. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término
do prazo previsto no subitem anterior, sob alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.

18.6.  No ato assinatura da Ata de Registro de Preços, a vencedora deverá apresentar os documentos de habilitação
elencados no presente edital, cujo prazo de validade esteja vencido;

18.7. A Ata deverá ser assinada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o
caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

18.8. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem 18.4, serão convocadas as LICITANTES
que comporiam o Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços, observada a ordem de classificação.

18.9. Assinada a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de contratação nas condições estabelecidas.

18.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

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

18.12. A Detentora da Ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo
não inferior a 90 (noventa) dias do término da sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro desse prazo, dará
ensejo  à  Administração,  a  seu exclusivo  critério,  de promover  nova licitação,  descabendo à  Detentora  o direito  a
qualquer recurso ou indenização.

18.13. Homologado o resultado da licitação, o Município de Castelo convocará a adjudicatária para assinatura da Ata de
Registro de Preços;

18.14. Caso a licitante vencedora não compareça, desista ou, após convocação, recuse-se a assinar a Ata, o Pregoeiro
poderá:

1. Mantida a ordem de classificação, negociar as condições financeiras com a licitante seguinte antes de efetuar
o registro da licitante vencedora. Destaque-se que essa medida não impede a aplicação das punições previstas
na legislação pertinente; ou
2. Revogar a presente licitação.

1815. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas neste Edital
e seus Anexos

18.16. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município de Castelo não estará obrigado a adquirir
o objeto registrado, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação
quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor. Entretanto, fica
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

18.17. A Ata não sofrerá nenhum tipo de reajustamento de preços durante sua vigência, salvo por disposições legais.

18.18.  A Ata de Registro de Preços com a vencedora não será assinada se esta não cumprir as condições legais de
documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize a prestação do serviço.

18.19.  O Município  de Castelo poderá,  até a assinatura da Ata,  desclassificar a licitante vencedora,  por despacho
fundamentado,  sem  direito  à  indenização  ou  ressarcimento  e  sem  prejuízo  de  outras  sanções  cabíveis,  se  tiver
informação fundada de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone
sua qualificação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal.
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18.20. Para que a Proposta Financeira da licitante vencedora seja incorporada à Ata de Registro de Preços, os erros
porventura existentes em suas planilhas deverão ser corrigidos.

18.21.  Para  efeito  de  interpretações  de  divergências  entre  os  documentos  apresentados,  fica  estabelecida  a
competência da fiscalização do Município de Castelo.

18.22. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento e deverá cumprir as determinações referentes às Leis
Trabalhistas e à Previdência Social, não respondendo o Município de Castelo perante fornecedores ou terceiros, nem
assumindo quaisquer responsabilidades por multas, salários ou indenizações a terceiros decorrentes do objeto desta
licitação.

18.23. O Município de Castelo é o responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro
de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

18.24. A convocação da licitante vencedora será formalizada por meio de Contrato e, caso o fornecedor não cumpra as
obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.

18.25. Comprovada a hipótese do subitem 24.2, o Município de Castelo poderá indicar o próximo fornecedor ao qual
será destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.26.  A ata de registro de preços, durante sua validade, 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 nº 7.892, de 2013. 

18.27. O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse em aderir ao Registro de Preço.

18.28.  O  Gerenciador  indicará  ao  Aderente  os  quantitativos  de  bens  previstos  no  instrumento  convocatório,  o
fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

18.29. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
18.30. As razões da conveniência de aderir ao registro de preço cabem ao Aderente.

18.31.  O pedido de adesão ao Gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo Aderente com o
fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do registro de preço.

18.32. O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de preço e não poderá
prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

18.33. O fornecedor poderá optar por não contratar com o Aderente.

18.34.  Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de
aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de
nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4°
do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados,
obedecida a ordem de classificação.

18.35.  Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles
registrados em ata.

18.36. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações e demais normas cabíveis.
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18.37. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a
respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das
aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

18.38.  O quantitativo de adesões da ata de registro de preços decorrente deste certame não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro (2X) do quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

19. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
19.1. As regras  acerca do reajustamento em sentido geral  do valor contratual  são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Edital.

20. DA AMOSTRA
20.1. Não se aplica.

21. DO FORNECIMENTO/LOCAL, PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ENTREGA
21.1.  O prazo de entrega será de 30  (trinta) dias, a contar do envio à empresa da nota de empenho e “ordem de
autorização de serviço”, com os tipos de produtos a serem solicitados e quantidades na da Prefeitura Municipal de
Castelo.

21.2. A Secretaria poderá prorrogar o prazo, por escrito e devidamente justificado, quando a contratada não for possível
cumpri-lo,  ficando o prazo prorrogado, no máximo, por período igual  ao inicialmente concedido,  sem ônus para  a
Prefeitura de Castelo, ES.

21.3. Caso a empresa contratada localize-se fora da sede do Município de Castelo – ES, caberá a ela arcar com os
custos do transporte e entrega dos materiais no endereço citado, independente do volume e quantidade dos pedidos,
ficando ainda sob sua responsabilidade a descarga deles;

21.4. Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na
proposta de preço da vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, forma de acondicionamento, aparência, peso,
volume,  composição,  prazo  de  validade,  quantidade,  qualidade  e  autenticidade,  respeitando  rigorosamente  as
especificações do Termo de Referência;

21.5. A empresa contratada que realizar a entrega dos materiais sem prévia autorização (nota de empenho) arcará com
os custos do(s) mesmo(s);

21.6.  A empresa contratada é responsável pelo fornecimento dos produtos, cabendo-lhe verificar o atendimento das
especificações, não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, realizaram os mesmos
fora dos padrões exigidos, evitando enganos no momento de sua execução, o que levará a graves prejuízos.

21.7. Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência serão recusados
e devolvidos parcialmente ou totalmente, conforme o caso, ficando a Contratada obrigada a substituí-los no prazo de
05(cinco) dias, contados da data do recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo
de execução;

21.9.  O servidor designado poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de inadequação e/ou
qualidade do produto no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar do recebimento daquele que foi devolvido, sem
prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil;

21.10.  O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível  a conferência de forma que facilite a
contagem e controle deles;

21.11. Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em
desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

21.12. Testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de
que o produto seja falsificado;

21.13.  A Administração poderá solicitar  teste(s) do(s) produtos(s) junto ao(s) seu(s) fabricante(s), para verificar a
legitimidade deles. Se verificada a inadequação do produto ou a sua falsidade, será feita notificação da empresa para
que promova a substituição, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa
ficará  sujeita  às  penalidades  previstas  no  item 13.b  do  Termo de  Referência.  Se  for  declarada  pelo  fabricante  a
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falsidade, independente da substituição os produtos ficarão retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal,
prevista no art.96, da Lei nº8.666/1993;

21.14.  Conforme  disciplinado  nos  artigos  12  a  17  da  Lei  nº8.078/90,  o  aceite/aprovação  do(s)  produto(s)  pela
CONTRATANTE não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade e qualidade do(s) produto(s)
ou  disparidades  com  as  especificações  estabelecidas,  verificadas,  posteriormente,  garantindo-se  a  Prefeitura  as
faculdades previstas no art.18 da mesma lei.

21.15. A empresa contratada que realizar a entrega dos materiais sem prévia autorização (nota de empenho) arcará
com os custos do(s) mesmo(s)

21.16. A empresa contratada é responsável pelo fornecimento, cabendo-lhe verificar o atendimento das especificações,
não se admitindo,  em nenhuma hipótese,  a alegação de que terceiros  quaisquer,  realizaram os  mesmos fora  dos
padrões exigidos, evitando enganos no momento de sua execução, o que levará a graves prejuízos.

DO PAGAMENTO
21.17. O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo efetivamente executado, através de
depósito bancário em conta-corrente fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de
requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado
pela Contratante.

21.18.  Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, o pagamento
será sustado, até que sejam tomadas as medidas saneadoras necessárias.

21.19. Os pagamentos podem ser realizados com recursos próprios e/ou com recursos de convênios.

21.20. O pagamento será efetivado no prazo de até 10 (dez) dias após a Nota Fiscal ser conferida, aceita e atestada
pelo Fiscal do contrato e ter sido verificada a regularidade da contratada, mediante e Certidão Negativa (Positiva com
efeito de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovação, dentre outras coisas, do devido recolhimento
das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social) e demais tributos estaduais e federais.

21.21. Deverá constar no texto da Nota Fiscal, o número do procedimento da licitação, o objeto, os valores unitário e
total,  o  número  do processo que deu origem à aquisição e as  informações referentes  à origem dos recursos  que
financiam esta contratação (disponíveis na Nota de Empenho), para fins de compor o processo de prestação de contas.

21.22. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida pelo
Fiscal  à  Contratada  e o  pagamento  ficará  pendente até  que a  mesma providencie  as  medidas  saneadoras.  Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

21.23. Constatada a situação de irregularidade da Contratada, a mesma será notificada, por escrito, para, num prazo de
5 (cinco) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão contratual.

21.23.1. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser
prorrogado uma vez e por igual período, a critério do Contratante.
21.23.2.  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do fornecedor,
bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
21.23.3.  Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão do
contrato  em execução ou do  termo equivalente,  nos  autos  dos  processos  administrativos  correspondentes,
assegurada à contratada a ampla defesa.
21.23.4. Havendo a efetiva execução do objeto desta licitação, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pelo cancelamento da Nota de Empenho e/ou à rescisão contratual, caso o fornecedor não
regularize sua situação.
21.23.5. Somente por motivo de economicidade, emergência ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente justificado,  em qualquer  caso,  pela  autoridade competente deste  órgão contratante,  não será
cancelada a Nota de Empenho ou rescindido o contrato em execução com a Contratada.

21.24. Não poderão ser utilizados os créditos existentes em favor da Contratada para compensar quaisquer possíveis
despesas resultantes de multas, indenizações, inadimplências contratuais e/ou outras de responsabilidade desta última.
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21.25.  Qualquer  alteração  feita  no  contrato  social,  ato  constitutivo  ou  estatuto  que  modifique  as  informações
registradas no Pregão, deverá ser comunicada ao Fiscal do Contrato, mediante documentação própria, para apreciação
da autoridade competente.

21.26. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas
das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.

21.27. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta-corrente da Contratada.

21.28. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes.

21.29. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação, e esta por sua vez,
depois do recebimento definitivo do objeto, estando vedada qualquer antecipação de pagamento sem o cumprimento
das condições estabelecidas neste Edital.

21.30. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual.

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
21.1.  O  licitante  deverá  observar  rigorosamente  as  condições  estabelecidas  no  Edital,  sujeitando-se  às  sanções
constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993

24.2. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a contratação, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame,
não mantiver  a proposta,  falhar  ou fraudar  na execução do objeto,  fizer  declaração falsa,  comportar-se de modo
inidôneo  ou  cometer  fraude  fiscal,  ficará  impedido  de  licitar  e  contratar  com  o  Município  de  Castelo  e,  será
descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores do Município pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem
prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais

a) Considera-se retardamento na execução do certame qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique
o bom andamento do certame, evidencie tentativa de indução a erro no julgamento,  ou ainda que atrase a
assinatura da Ata de Registro de Preços ou contrato.

b) Considera-se não manter a proposta a ausência de envio da mesma, bem como a recusa do envio de seu
detalhamento, quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando
encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua
elaboração, que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento.

c) Considera-se falhar na execução do objeto o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumidas
pelo contratado.

d) Considera-se fraudar na execução do objeto a prática de qualquer ato destinado a obtenção de vantagem
ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública.

e) Considera-se comportar-se de modo inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento
do certame ou do contrato, tais como os descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo
único; 96 e 97, parágrafo único da Lei nº 8.666/1993.

24.3. A Administração deve determinar o prazo de aplicação da sanção tomando por pressupostos as especificidades de
cada caso e a gravidade das condutas apuradas.

24.4. Nos casos de pequenos descumprimentos na execução do objeto desta contratação, que não gerem prejuízo para
o Contratante, poderá ser aplicada a sanção de Advertência, por escrito, conforme inciso I do art. 87 da Lei 8.666/93.

24.5.  A contratada deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do(s) produto(s),
sujeitando-se as penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber:

a)  ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo
para a Secretaria.
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b) MULTA POR MORA – 0,33%(zero vírgula trinta e três por cento) ao dia,  limitado a 10%(dez por cento),
incidente  sobre  o  valor  da  parcela  em  atraso  nos  casos  de  descumprimento  do  prazo  para  entrega  do(s)
produto(s).

c) MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo
atraso superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa
estabelecida no item anterior;

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Prefeitura Municipal de Castelo
por um período de até 2(dois) anos, nos casos de recusa de fornecer o(s) produto(s);

e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática de
atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, fraude,
adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2(dois) anos;

24.6. Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art.109 da Lei nº 8.666/1993;

24.7. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria após a devida notificação e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia;

24.8. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada
a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razões de defesa;

24.9. O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser
observada a regra da contagem do prazo estabelecida no art.110 da Lei nº 8.666;1993;

24.10. A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito, facultada a defesa do
interesse no respetivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida
após 02(dois) anos de sua aplicação

24.11.  O atraso,  para  efeito  de  cálculo  da  multa,  será  contado  em  dias  corridos,  a  partir  do  primeiro  dia  útil
subsequente ao de encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

24.12. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de outras multas previstas
neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.

24.13. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da
comunicação enviada pela Administração Municipal.

24.14. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente na Administração Municipal, em
favor da Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na
forma da lei.

24.15. Não será aplicada multa se, justificada e comprovadamente, o atraso na execução do objeto advier de caso
fortuito ou de força maior.

24.16. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida notificação e o transcurso
do prazo estabelecido para a defesa prévia.

24.17.  A notificação  deverá  ocorrer  pessoalmente  ou  por  correspondência  com aviso  de  recebimento,  onde  será
indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o
prazo e o local de entregar das razões de defesa.

24.18. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a preclusão do direito pelo
licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei e no Edital.

24.19. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação,
exceto no caso previsto na alínea “e” do item 24.2, o qual será de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da
notificação, onde deverá ser observada a regra da contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93.

24.20.  As sanções  previstas  neste  Edital  são independentes  entre  si,  podendo ser  aplicadas  de forma isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
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24.21. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla
defesa.

25. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
25.1. 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.

25.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

25.3.  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.

25.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

25.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos
autos do processo de licitação.

25.5.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.

25.6. Acolhida a impugnação contra o Edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

25.6.1. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o
texto original.

25.6.2. Caso o pregoeiro decida pela não impugnação do ato convocatório, o processo será encaminhado para a
autoridade competente para ratificar ou alterar a decisão daquela.

25.7. É vedada à licitante a utilização de impugnação sem qualquer fundamento ou de natureza meramente protelatório
ou que vise a tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal comportamento, poderá o Pregoeiro ou, se for o caso,
a autoridade superior, arquivar sumariamente os expedientes, bem como aplicar penalidade.

25.8. As impugnações interpostas fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pelo PROPONENTE não serão conhecidos.

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.

26.2.  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na
imediata  desclassificação  da  licitante  que  o  tiver  apresentado,  ou,  caso  tenha  sido  o  vencedor,  na  rescisão  da
Autorização de Fornecimento/Contrato sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

26.3.  A aceitação da proposta vencedora, pelo Município, obriga o seu proponente ao fornecimento do objeto desta
licitação, pelo preço e condições oferecidas, não cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes
de custos ou serviços não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.

26.4.  Fica  assegurada  ao  fornecedor,  na  forma  do  artigo  65,  inciso  II,  alínea  “d”  da  Lei  nº  8.666/93,  o
reestabelecimento do equilíbrio–financeiro de sua proposta, desde que devidamente comprovado o desequilíbrio.

26.5.  A Administração poderá revogar a presente licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente
devidamente  comprovado,  pertinente  e  suficiente  para  justificar  tal  conduta  ou  anulá-la  por  ilegalidade,  total  ou
parcialmente,  de  ofício  ou  por  provocação  de  terceiros,  mediante  parecer  escrito  e  devidamente  fundamentado,
disponibilizando no sistema para conhecimento dos interessados, sem que tal ato possa gerar obrigação de indenizar,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

26.6.  A Administração poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua
abertura.

26.7.  Os  proponentes  intimados  para  prestar  quaisquer  esclarecimentos  adicionais  deverão  fazê-lo  no  prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação.
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26.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, observado os princípios da isonomia e
do interesse público.

26.9.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados,  desde  que  não  comprometam  o  interesse  da  Administração,  o  princípio  da  isonomia,  igualdade,  a
finalidade e a segurança do fornecimento.

26.10. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,  vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente da proposta comercial.

26.11. O Pregoeiro poderá desclassificar a licitante até o recebimento da Autorização de Fornecimento, por despacho
fundamentado,  sem  direito  a  indenização  ou  ressarcimento  e  sem  prejuízo  de  outras  sanções  cabíveis,  se  tiver
conhecimento de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade
ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.

26.12. É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive Fundação instituída e/
ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do
procedimento licitatório disciplinado por legislação vigente.

26.13. Pela elaboração e apresentação da proposta e documentação, o proponente não terá direito a auferir vantagens,
remuneração ou indenização de qualquer espécie.

26.14. A licitante que não comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados à Administração, quando
solicitado, será automaticamente inabilitada no presente certame.

26.15. Não havendo solicitação, pelos interessados, de esclarecimentos e informações, pressupõe-se que os elementos
fornecidos  são  suficientemente  claros  e  precisos,  não  cabendo,  portanto,  posteriormente,  o  direito  a  qualquer
reclamação.

26.16. Não será permitida a entrega do objeto licitado sem que o órgão competente da Administração Municipal emita,
previamente, a respectiva Autorização de Fornecimento.

26.17. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no artigo 65, § 1º e
2º da Lei nº 8.666/93.

26.18. 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 úteis.

26.19.  O Edital  completo  da  presente  licitação  poderá  ser  adquirido  eletronicamente  no  site  oficial  do  município
www.castelo.es.gov.br, link licitações e disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico  https://comprasbr.com.br/,
nos  dias  úteis,  mesmo endereço  e  período no  qual  os  autos  do  processo  administrativo  permanecerão  com vista
franqueada aos interessados.

26.20. 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 e local
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

26.21. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro, com base na legislação em vigor.

26.22. Fica estabelecido que as questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Castelo/ES, com exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.23. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Modelo de proposta;

ANEXO III – Declarações;

ANEXO IV – Minuta do Contrato;

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços;

Castelo, ES, 29 de outubro de 2021

https://comprasbr.com.br/
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa fornecedora para compra de computadores portáteis (notebooks), estações de trabalho
microcomputadores  (desktops),  com  garantia  de  funcionamento  on-site  pelo  período  de  60  (sessenta)  meses,
impressoras multifuncionais, televisores,  cabo HDMI, periféricos de informáticas e telecomunicação, visando atender as
demandas dos setores e unidades escolares, integrantes da Secretaria Municipal de Educação.

2. JUSTIFICATIVAS
2.1.  Devido  a  constante  evolução nos  últimos anos,  a  Tecnologia  da Informação –  TI  tornou-se  uma ferramenta
indispensável para a realização dos serviços e rotinas dos órgãos públicos pois boa parte dos processos de trabalho são
realizados em sistemas informatizados. Além disso, os equipamentos de TI são amplamente utilizados para a operação
das atividades administrativas e pedagógicas nas unidades dos órgãos públicos.

2.2. Em  se  tratando  de  ferramentas  tecnológicas,  as  estações  de  trabalho  microcomputadores  (desktops)  e
computadores portáteis (notebooks), bem como, as impressoras, os monitores e seus periféricos sofrem um processo de
depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologias, obrigam a administração pública a constante tomada de
medidas que venham a garantir a continuidade do fluxo de informações geradas no serviço público de forma ágil e
confiável.

2.3. Considerando a imensa importância do uso de computadores, notebooks modernos e ecrans digitais(materializados
por telas, tais como Smart TV’s), pelas diversas áreas de atuação pública, de modo a minimizar riscos de paralisação ou
redução  da  continuidade  de  atividades,  bem  como  propiciar  condições  ideais  de  reaparelhamento  do  parque
computacional existente, de forma a manter contínua, eficiente e com desempenho de qualidade os serviços públicos
prestados à sociedade, é que se propõe o objeto da presente contratação para atender as inúmeras demandas da
Secretaria Municipal de Educação de Castelo.

2.4.  Considerando atendimento ao Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Nº 3567/15, de 21/05/2015, de
forma a fomentar suas metas instituídas.

2.5.O Município de Castelo possui hoje 21 escolas da Rede Municipal de Ensino, sendo 31 turmas de 0 a 3 anos, 46
turmas de 4 a 5 anos, 112 turmas de ensino fundamental inicial e 91 turmas de ensino fundamental final, totalizando
4.652 alunos matriculados. Não tem como falar em educação de qualidade sem mencionar meios que tenham a intenção
da informação atualizada e precisa com fins a nortear professores quanto aos conteúdos, metodologias e objetivos em
sala de aula, uma vez que “(…)o mundo vive um acelerado desenvolvimento, em que a tecnologia está presente direta
ou indiretamente em atividades bastante comuns(…)” (PCN, 1998b, p. 138). Razão que torna notório o papel que a
Esfera competente tem em discutir referências como avanços e mudanças em seu cotidiano educacional, nos mais
diversos espaços e níveis de ensino. Portanto, é de fundamental importância possibilitar ao docente a exploração de
toda uma demanda acelerada de recursos.

“Tecnologias digitais cada vez menores, mais leves e mais rápidas garantem a portabilidade dos
equipamentos  (note  e  netbooks,  tablets,  celulares  etc.)  e  a  flexibilidade  de  acesso  (uso  de
wirelesse  da computação  nas  nuvens),  independentemente  do  local  em que  as  pessoas  e  as
informações estejam”. Kenski (2013, p. 62) 

2.6. Neste sentido, possibilitar aos docentes o acesso aos notebooks e Smart TV’s com conectividade no espaço escolar
é favorecer para o bom andamento do ano letivo na rede de ensino público municipal, pois diante das urgências letivas,
o dispositivo com a mesma função de um computador, não necessita de tantos equipamentos interligados e propicia a
mesma funcionalidade de um computador. Neste sentido, é intencional uma produtividade maior em relação ao tempo
necessário ao estudo propriamente dito, em sala de aula, com recursos oferecidos pelo notebook como facilitadores de
tarefas e auxiliadores do ensino e da aprendizagem das disciplinas propostas pela Base Nacional Comum Curricular –
BNCC junto aos alunos.

3. DO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO
3.1. A aquisição envolve produtos que podem ser fornecidos por licitantes distintos. Assim, a contratação será parcelada
em 19 (dezenove) itens, uma vez que a parcela mínima que não compromete a atividade e mantém a economicidade é
a de unidade.  Haja  vista  que a  unidade de equipamento  é  a  divisão mínima que mantêm a utilidade da solução
preservando os princípios da concorrência e menor onerosidade.

4. DA VEDAÇÃO DE CONSÓRCIO OU SUBCONTRATAÇÃO
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4.1. A permissão de participação de empresas consorciadas visa permitir a inclusão de empresas que, isoladamente, não
atenderiam a todos os requisitos de qualificação técnica exigidos pelo instrumento convocatório, com o objetivo de
ampliar  a  competitividade.  No  entanto,  para  esta  contratação,  não  há  motivos  que  justifiquem a  participação  de
empresas consorciadas, pois se trata de fornecimento de uma solução comumente fornecida no mercado por diferentes
fabricantes, sem qualquer complexidade que justifique cooperação de duas ou mais empresas para sua entrega, ou seja,
os produtos a serem fornecidos, não pressupõem multiplicidade de atividades empresariais distintas.

5. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

ITEM TIPO Especificação UND QTD Valor Unitário Valor Total

01 Microcomputador 
(Desktop) TIPO I 

Microcomputadores  com  8  GB
de  memória  RAM,  uma  (1)
unidade  de  disco  rígido  SSD
(Solid  State  Drive)  com
capacidade  de  armazenamento
total  de  256  GB,  monitor  com
tamanho  mínimo  de  21,5
polegadas,  sistema  operacional
Windows  10.  Garantia  de  60
meses. 

Unidade 300 R$ 5.770,25 R$ 1.731.075,00

02 Microcomputador 
(Desktop) TIPO II

Microcomputadores  com 32  GB
de  memória  RAM,  uma  (1)
unidade  de  disco  rígido  SSD
(Solid  State  Drive)  com
capacidade  de  armazenamento
total  de  512  GB,  monitor  com
tamanho  mínimo  de  23,8
polegadas,  sistema  operacional
Windows  10.  Garantia  de  60
meses. 

Unidade 50 R$ 7.913,87 R$ 395.69,50

03 Notebook Notebooks  com  8  GB  de
memória RAM, uma (1) unidade
de disco rígido SSD (Solid State
Drive)  com  capacidade  de
armazenamento  total  de  256
GB,  monitor  com  tamanho
mínimo  de  14  polegadas,
sistema  operacional  Windows
10. Garantia de 60 meses. 

Unidade 450 R$ 5.637,80 R$ 2.537.010,00

04 Multifuncional
TIPO I 

Multifuncional 33 PPM em preto
15 PPM em cores, com sistema
de impressão colorido, conexão
wi-fi,  com bult-ink instalado de
fábrica, velocidade de impressão
de no mínimo 33 ppm em preto
e 15 ppm em cores,  resolução
mínima  da  impressão  5.760  x
1.440  DPI  de  resolução
otimizada em papel.

Unidade 100 R$ 1.245,00 R$ 124.500,00

05 Smart TV Smart TV 65 polegadas para uso
em sala de videoconferência. 

Unidade 280 R$ 7.333,75 R$ 2.053.450,00

06 Cabo Cabo Hdmi 05m Blindado 2.0 
Ethernet 05 Metros 4k 3d

Unidade 450 R$ 54,30 R$ 24.435,00

07 Cabo de Rede Cabo  de  Rede  Cobre  CAT5
24AWG+ 4P CX C/305 Metros.

Unidade 30 R$ 943,06 R$ 28.291,80

08 Conector  TIPO I Conector RJ-45 Cat. 5e Unidade 1000 R$ 0,74 R$ 740,00
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09 Conector  TIPO II Conector RJ-45 – Femea Cat. 5e Unidade 100 R$ 12,85 R$ 1.285,00

10 Conector  TIPO 
III

Conector RJ-11 – Femea Cat. 3 Unidade 100 R$ 22,14 R$ 2.214,00

11 Alicate  Alicate de Crimpagem RJ-45 Unidade 02 R$ 55,50 R$ 111,00

12 Testador de cabo Testador de cabo de rede-RJ11/
RJ45

Unidade 02 R$ 64,10 R$ 128,20

13 Switch Switch Avançado 24 Portas Unidade 24 R$ 493,00 R$ 11.832,00

14 Roteador Roteador Wifi com Tecnologia 
Mesh

Unidade 30 R$ 759,45 R$ 22.783,50

15 Multifuncional
TIPO II

 Multifuncional Colorida Unidade 28 R$ 2.134,13 R$ 59.775,64

16 Fonte Atx Slim Fonte Atx Slim Unidade 30 R$ 175,39 R$ 5.261,70

17 Multifuncional 
TIPO III

Multifuncional Laser 
Monocromática A4 – 50 PPM

Unidade 30 R$ 3.582,91 R$ 107.487,30

18 Estabilizador Estabilizador 500VA Unidade 200 R$ 361,20 R$ 72.240,00

19 Switch Switch 8 Portas Unidade 22 R$ 278,67 R$ 6.130,74

VALOR TOTAL R$ 7.184.424,38

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nos itens 6.1 ao 6.19  estão definidos os requisitos mínimos obrigatórios para a aceitação dos equipamentos. A licitante
vencedora  deverá  apresentar  acompanhado  de  a  Proposta  de  Preços,  prospectos  dos  equipamentos  ofertados,
preferencialmente, em idioma português, que possibilitem a comprovação do atendimento das especificações técnicas
exigidas. Caso os prospectos técnicos não sejam suficientes para comprovar todas as exigências, a licitante poderá
apresentar declaração(ões) do(s) fabricante(s) dos equipamentos ofertados, atestando o atendimento dos requisitos a
serem comprovados. 

6.1 MICROCOMPUTADOR TIPO I
6.1.1 – Processador.
6.1.1.1 - Processador 64 bits, frequência mínima de 3 Ghz (sem a utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency), 6
(seis) núcleos físicos e 12 threads
6.1.1.2 - O processador deve ter capacidade de interpretar instruções de 32 bits e extensões de 64 bits;
6.1.1.3 - Tecnologia litográfica de, no máximo, 14 nm;
6.1.1.4 - Suporte a instruções AES (Advanced Encryption Standart);
6.1.1.5 - Memória cache total mínima de 11 (onze) MB;
6.1.1.6 - Deverá possuir  sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador,
considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em
ambiente não refrigerado;
6.1.1.7 - O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na proposta de fornecimento. O processador deverá
estar em linha de produção pelo fabricante e não serão aceitos processadores descontinuados.
6.1.1.8 - Explicitar obrigatoriamente o modelo e a marca do processador ofertado na proposta.

6.1.2 - Placa Mãe.
6.1.2.1 - Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo de livre comercialização no mercado,
sendo que o modelo e fabricante devem estar serigrafados na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, cientes
de  que  não  são  permitidas  etiquetas  ou  adesivos  ou  quaisquer  alterações  na  mesma.  A  comprovação  de
desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da placa
principal;
6.1.2.2 - Arquitetura PC, barramento de memória com padrão DDR4 2.666 MHz. Deve possuir pelo menos 2 (dois) slots
para módulo de memória que permita alcançar até 32 GB;
6.1.2.3 - Deve possuir, no mínimo 2 (dois) slots M.2, sendo pelo menos um compatível com disco SSD, sem uso de placa
de expansão;
6.1.2.4 - Possuir  chip TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 integrado à placa-mãe em conformidade com as
especificações  do  Trusted  Computing  Group,  com fornecimento  do  software  para  implementação e  gerenciamento
centralizado e remoto do mesmo;
6.1.2.5 - Deverá possuir pelo menos 8 (oito) portas USB. Uma destas deverá ser USB Tipo-C. Pelo menos 3 (três) das
portas USB devem ser 3.0. Pelo menos 2 (duas) das portas USB 3.0 devem estar na parte frontal do gabinete.
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6.1.2.6 - A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a
partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou mídia localizados em outro computador, mesmo com
o equipamento desligado;
6.1.2.7 - Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;
6.1.2.8 - Deverá possuir regulagem da velocidade de rotação de cooler da CPU de forma automática, de acordo com a
variação de temperatura da CPU;
6.1.2.9 - Deverá possuir uso eficiente da energia;
6.1.2.10 - Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de
abertura;
6.1.2.11  -  Possuir  recursos  WFM 2.0  (Wired  for  Management)  compatível  com os  padrões  do  DMTF  (Distribuited
Management Task Force) ou tecnologia compatível que implemente recursos semelhantes;
6.1.2.12 - O Chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador ofertado;
6.1.2.13 - Deverá ser compatível com o sistema operacional Windows 10.

6.1.3 – BIOS.
6.1.3.1  -  BIOS  deverá  ser  implementada  em memória  "flash",  atualizável  diretamente  pelo  Windows,  projetada  e
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou ter direitos (Copyright) sobre essa BIOS, não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizações;
6.1.3.2 - Deverá suportar tecnologias de integração à rede com PXE, configuração e controle remotos;
6.1.3.3 - Suportar Boot por dispositivos USB, CD-ROM e por rede;
6.1.3.4 - Compatibilidade com o padrão UEFI;
6.1.3.5  -  Tipo Flash Memory,  utilizando memória não volátil  e  reprogramável,  e compatível  com os  padrões  ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface) 3.0 e Plug-anda-Play;
6.1.3.6 - Deverá possuir campo com número de série do equipamento, podendo ser lido remotamente via comandos
SMBIOS;
6.1.3.7 - Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do
patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS;
6.1.3.8 - Possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB;
6.1.3.9 - O BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico com capacidade de executar teste de processador, memória
RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface de rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o
suficiente para abertura de chamado em Garantia;
6.1.3.10 - Relógio de calendário em bateria não volátil;
6.1.3.11 - Deverá possuir a interface de configuração em idioma em Português ou inglês;
6.1.3.12 - Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
6.1.3.13 - As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante;
6.1.3.14 - Lançada a partir de 2018 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante;
6.1.3.15 - Deverá possuir interface gráfica acessível através de teclado e mouse;
6.1.3.16 - Deverá possuir no próprio hardware cópia de segurança capaz de restauração automática em caso de falha ou
arquivos corrompidos;
6.1.3.17 - Deverá possuir ferramenta que possibilite realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento
conectados ao equipamento. Caso esta ferramenta não seja nativa, deverá ser oficialmente homologada pelo fabricante
do dispositivo.

6.1.4 - Memória RAM.
6.1.4.1 - Padrão DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz, com capacidade instalada mínima de 8 GB, instalados em um único
módulo (pente) de 8 GB;
6.1.4.2  -  O módulo  de memória  deve ser  homologados pelo  fabricante  do  equipamento  e  deve  ser  idênticos  em
marca/modelo para cada computador fornecido;
6.1.4.3 - Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel Memory).
6.1.4.4 - Deve adequar-se plenamente à velocidade de barramento da placa-mãe e do processador, possibilitando seu
máximo aproveitamento.
6.1.4.5 - Deverá possuir slots livres, após a configuração final do equipamento;

6.1.5 – Armazenamento.
6.1.5.1 – Uma (1) unidade de disco rígido SSD (Solid State Drive), M.2 PCIe NVME com capacidade de armazenamento
total de 256 GB;
6.1.5.2 - Taxas de transferências sequenciais de leitura e gravação iguais ou superiores a 1.900MB/s e 1.000MB/s
respectivamente;
6.1.5.3 - O equipamento deve ser fornecido de forma a permitir que futuramente um segundo disco (HDD SATA de 2,5”)
possa ser instalado sem a remoção do disco atual e sem a necessidade de instalar ou adquirir cabos e/ou adaptadores,
ou seja, basta abrir o equipamento e instalar um novo disco (não é necessário fornecer o disco rígido SATA);
6.1.5.4 - Deverá possuir 01 (uma) unidade leitora e gravadora de DVD±RW interna ao gabinete.
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6.1.6 - Interface de Vídeo (Placa de Video).
6.1.6.1 - Controladora de vídeo HD integrada (on board);
6.1.6.2 - Compartilhando no mínimo 512MB de memória;
6.1.6.3 - Driver disponível para o sistema operacional Windows;
6.1.6.4 - Suporte à DirectX 12 ou superior;
6.1.6.5 - Suporte à OpenGL 4.4 ou superior;
6.1.6.6 - Suporte à OpenCL 2.0 ou superior;
6.1.6.7 - Duas (2) conexões digitais padrão DisplayPort e/ou HDMI e 1 (uma) conexão VGA (DB15), sendo aceito o uso
de adaptadores para suprir a conexão VGA;
6.1.6.8 - Deverá ser compatível com uso de 3 monitores de vídeo simultaneamente;

6.1.7 - Unidade de Som (Placa de Som)
6.1.7.1 - Placa de som on board;
6.1.7.2 - Compatível com o padrão “High Definition audio”;
6.1.7.3 - Deve possuir alto-falante interno com potência mínima de 1 W, conectado à saída de som interna da placa-
mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa-mãe, mas um substituto às caixas de som externas;
6.1.7.4 - Quando for conectado o fone de ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente
desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes. Este conjunto de som interno
deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum
dispositivo externo. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.

6.1.8 - Interface de rede (Placa de Rede).
6.1.8.1 - Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base -T) com conector RJ-45 fêmea integrada à
placa-mãe, com suporte mínimo às velocidades de transferência de 10/100/1000Mbps;
6.1.8.2 - Suporte a PXE (Pre-Boot eXecution), para realizar instalação remota através da rede;
6.1.8.3 - Suporte a ativação remota do microcomputador pela rede Wake-On-Lan;
6.1.8.4 - LEDs indicadores de atividade de rede;
6.1.8.5 - Suporte em gerenciamento no padrão ACPI;
6.1.8.6 - Compatível com o padrão DMI 2.0 ou superior.

6.1.9 -Teclado.
6.1.9.1 - Teclado padrão Brasileiro ABNT2 com 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa;
6.1.9.2 - Teclas não apagáveis, possuindo gravação das teclas que permita o uso prolongado sem que a impressão dos
caracteres nas mesmas se apague;
6.1.9.3 - Mínimo de duas posições para regulagem de altura;
6.1.9.4 - Recurso de drenagem ou resistência a respingos acidentais;
6.1.9.5 - Conexão USB com o computador sem uso de adaptadores;
6.1.9.6 - Possuir 12 (doze) teclas de função (F1-F12) na porção superior do teclado. As teclas de função deverão ser
acionadas diretamente, ou seja, sem a combinação com teclas secundárias;
6.1.9.7 - LEDs indicadores de teclado numérico habilitado e de tecla Caps Lock pressionada;
6.1.9.8 - Possuir bloco numérico separado das demais teclas;
6.1.9.9 - Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão
direito do mouse);
6.1.9.10 - No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte
superior do teclado;
6.1.9.11 - Durante o período de garantia, caso existam teclados com a impressão desgastada por uso, eles deverão ser
substituídos sem custos para a contratante;
6.1.9.12 - Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado;
6.1.9.13 - Deverá ser fornecido na cor preta;
6.1.9.14 - A garantia do teclado deverá ser prestada pelo fabricante nas mesmas condições do equipamento;

6.1.10 – Mouse
6.1.10.1 - Mouse óptico ambidestro, com dois botões e tecla de rolagem (botão para scroll);
6.1.10.2 - Conexão USB com o computador sem uso de adaptadores. A conexão deverá ser com fio;
6.1.10.3 - Resolução mínima de 1.000 dpi;
6.1.10.4 - A garantia do mouse deverá ser prestada pelo fabricante nas mesmas condições do equipamento;
6.1.10.5 - Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado;
6.1.10.6 - Deverá ser fornecido na cor preta;
6.1.10.7 - Não serão aceitos minimouses;

6.1.11 – Fonte de Alimentação.
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6.1.11.1 - Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz
com seleção automática de tensão;
6.1.11.2  -  Deve  possuir  potência  suficiente  para  suportar  todos  os  dispositivos  internos  na  configuração  máxima
admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos);
6.1.11.3 - Implemente eficiência igual ou superior a 92% de eficiência quando em 50% da carga de trabalho (utilizando
tensão de alimentação 200 volts corrente alternada);
6.1.11.4 - Deve ser comprovadamente aderente à Portaria 170/2012 do INMETRO. Possuir baixo nível de ruído conforme
ISO 9296 ou equivalente.

6.1.12 – Gabinete
6.1.12.1 - Design do tipo compacto (mini desktop - Small Form Factor);
6.1.12.2 - Gabinete projetado com design específico para trabalhar tanto na posição horizontal quanto na vertical, caso
seja necessário a base pé(s) adaptador(es) para a torre, o mesmo deverá ser fornecido;
6.1.12.3-  O  gabinete  não  poderá  ultrapassar  o  volume de  11  litros.  A  capacidade  em litro  é  medida  através  da
multiplicação da Altura x Largura x Profundidade do gabinete; 
6.1.12.4 - Deverá possuir 01 (uma) baia de 2,5 polegadas interna;
6.1.12.5 - Deverá possuir pelo menos 8 (oito) portas USB. Uma destas deverá ser USB Tipo-C. Pelo menos 3 (três) das
portas USB devem ser 3.0 ou superior. Pelo menos 2 (duas) das portas USB 3.0 devem estar na parte frontal  do
gabinete;
6.1.12.6 - As interfaces deverão ser disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em qualquer tipo
de adaptador PCI;
6.1.12.7 - Possuir conectores para microfone e fones de ouvido no painel frontal ou interface frontal COMBO e uma
interface de saída na parte traseira do gabinete;
6.1.12.8 - O botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(power-on) devem ser posicionados no painel frontal do gabinete;
6.1.12.9 - Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e
alarmes gerados por problemas de inicialização. Não serão aceitas adaptações;
6.1.12.10 - O alto-falante deverá se desligar automaticamente, sem a necessidade de qualquer intervenção do usuário,
quando forem conectados fones de ouvido ou caixas de som externas;
6.1.12.11 - O sistema de refrigeração deve ser adequado ao processador e demais componentes internos ao gabinete,
para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. Solução de refrigeração, monitorada pela
BIOS ou por ACPI, dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos, operando em sua capacidade
máxima, pelo período mínimo de dez horas diárias consecutivas em ambiente não refrigerado;
6.1.12.12 - Acabamento interno com superfícies não cortantes, inclusive nas entradas de ar;
6.1.12.13 - Deverá ser fornecido na cor preta ou prata ou combinação dessas. A cor preta deve ser a predominante;
6.1.12.14 - Possuir orifício para colocação de cadeado que impeça o acesso aos componentes internos e orifício para
fixação de trava do tipo Kesington ou Noble, sem que haja adaptações ao mesmo;
6.4.12.15 - As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas,  que utilizem preferencialmente materiais  recicláveis,  de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e a armazenagem.

6.1.13 - Sistema Operacional
6.1.13.1  -  O  equipamento  deverá  ser  entregue  com  uma  licença  do  Sistema  Operacional  Microsoft  Windows  10
Professional 64 bits, em português do Brasil;
6.1.13.2 - O equipamento deverá ser entregue com HD contendo a imagem padrão customizada pela Contratante;
6.1.13.3 - A proponente vencedora deverá, antes do fornecimento dos equipamentos, enviar uma amostra do mesmo ao
contratante  para  configuração  e  geração  do  HD  padrão,  contendo  o  sistema  operacional  Microsoft  Windows  10
Professional, 64 bits, bem como todos os drivers e softwares solicitados devidamente instalados;
6.1.13.4 - Todos os equipamentos ofertados deverão possuir disco rígido com a imagem do HD padrão;
6.1.13.5 - Deve ser fornecida mídia única ao contratante para instalação/restauração da imagem padrão do sistema
operacional mencionado em todos os equipamentos. Não será permitido fornecimento de uma mídia por equipamento
ofertado;
6.1.13.6 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software desenvolvido pelo fabricante do
equipamento com suporte a efetuar download de atualizações de drivers, consultar vigência de garantia entre outros;
6.1.13.7 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software que possibilite apagar de forma
definitiva  e  irrecuperável  todos  os  dados  armazenados  no  disco  rígido,  permitindo  o  descarte  seguro  de  seus
equipamentos;
6.1.13.8 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software que permite a verificação e
instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas disponíveis pelo fabricante;

6.1.14 – Acessórios
6.1.14.1 - Todos os cabos de energia elétrica e conectores necessários para o funcionamento dos equipamentos deverão
ser fornecidos com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) e deverão seguir o padrão NBR-
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14136. Deverá ser fornecido cabo único de energia (formato em Y) para ligação do Gabinete e Monitor à tomada e deve
também ser fornecido o adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea – NBR 14136) para o padrão antigo (macho
– 2P+T (NEMA 5-15P)). Após a configuração completa, o equipamento deverá utilizar apenas uma tomada da rede
elétrica;
6.1.14.2 - Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador;
6.1.14.3 - A documentação de instalação e configuração deverá ser fornecida impressa ou em mídia DVD/CD, em idioma
Português (do Brasil), contendo orientações para a configuração e operação do produto fornecido.

6.1.15 – Monitor
6.1.15.1 - Um (01) Monitor LED ou IPS e no mínimo 21 polegadas na diagonal;
6.1.15.2 - Deverá possui ajuste de altura, inclinação e rotação (pivot 90°);
6.1.15.3 - Tempo de resposta de no máximo 8 ms;
6.1.15.4 - Resolução FULL HD de 1920 x 1080 @ 60 Hz;
6.1.15.5 - Brilho de no mínimo 250 cd/m²;
6.1.15.6 - Conectores DisplayPort, HDMI e VGA (DB15) análogo;
6.1.15.7 - Pixel Pitch de no máximo 0,27 mm;
6.1.15.8 - Contraste estático de, no mínimo, 1000:1
6.1.15.9 - Ângulo de visão horizontal 170° e vertical de no mínimo 160°;
6.1.15.10 - Número de cores mínimo de 16,2 milhões;
6.1.15.11 - Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto ajuste;
6.1.15.12 - Menu Digital no Idioma português ou inglês;
6.1.15.13 - Certificações: Energy Star ou INMETRO (Portaria 170/2012), EPEAT, RoHS e TCO;
6.1.15.14 - Um (1) cabo DisplayPort ou HDMI que permita a instalação do monitor à CPU sem o uso de adaptadores;
6.1.15.15 - O cabo de conexão à rede elétrica deverá seguir o padrão NBR-14136;
6.1.15.16 - Deverá ter fonte de energia, instalada internamente ao gabinete do monitor com seleção automática de
voltagem 100-240 VAC e 50/60 Hz;
6.1.15.17 - Led indicativo de equipamento ligado;
6.1.15.18 - Deverá possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão acreditado pelo INMETRO ou
similar internacional;
6.1.15.19 - Deverá ser comprovada adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente;
6.1.15.20 - As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas,  que utilizem preferencialmente materiais  recicláveis,  de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e a armazenagem;
6.1.15.21 - Deverá ser fornecido na cor preta ou prata ou combinação dessas. A cor preta deve ser a predominante;
6.1.15.22 - Possuir orifício para fixação de cadeado do tipo Kesington ou Noble;
6.1.15.23 - O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos
destinados ao uso doméstico;
6.1.15.24  -  Deverá  ser  do  mesmo fabricante do  equipamento  cotado ou em regime de OEM (Original  Equipment
Manufacturer).  Caso seja em regime de OEM, deverá possuir  garantia fornecida de forma legal  pelo fabricante do
equipamento, sendo que a logo marca serigrafada no monitor deverá ser do mesmo fabricante do Computador.

6.2 - MICROCOMPUTADOR TIPO II

6.2.1 – Processador.
6.2.1.1 - Processador 64 bits, frequência mínima de 2,9 Ghz (sem a utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency),
pelo menos 8 núcleos físicos e 16 threads.
6.2.1.2 - O processador deve ter capacidade de interpretar instruções de 32 bits e extensões de 64 bits;
6.2.1.3 - Tecnologia litográfica de, no máximo, 14 nm;
6.2.1.4 - Suporte a instruções AES (Advanced Encryption Standart);
6.2.1.5 - Memória cache total mínima de 12 (doze) MB;
6.2.1.6 - Deverá possuir  sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador,
considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em
ambiente não refrigerado;
6.2.1.7 - O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na proposta de fornecimento. O processador deverá
estar em linha de produção pelo fabricante e não serão aceitos processadores descontinuados;
6.2.1.9 - Explicitar obrigatoriamente o modelo e a marca do processador oferta;
6.2.1.10 - Suportar tecnologia de virtualização.
6.2.1.11 - Com processamento gráfico integrado.

6.2.2 - Placa Mãe.
6.2.2.1 - Deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo de livre comercialização no mercado,
sendo que o modelo e fabricante devem estar serigrafados na PCB (Printed Circuit Board) em processo industrial, cientes
de  que  não  são  permitidas  etiquetas  ou  adesivos  ou  quaisquer  alterações  na  mesma.  A  comprovação  de
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desenvolvimento exclusivo para o projeto deverá ser feita por meio de declaração fornecida pelo fabricante da placa
principal;
6.2.2.2 - Arquitetura PC, barramento de memória com padrão DDR4 2.666 MHz. Deve possuir pelo menos 4 (quatro)
slots para módulo de memória que permita alcançar até 64 GB;
6.2.2.3 - Deve possuir, no mínimo 2 (dois) slots M.2, sendo pelo menos um compatível com disco SSD, sem uso de placa
de expansão;
6.2.2.4 - Possuir  chip TPM (Trusted Platform Module) versão 2.0 integrado à placa-mãe em conformidade com as
especificações  do  Trusted  Computing  Group,  com fornecimento  do  software  para  implementação e  gerenciamento
centralizado e remoto do mesmo;
6.2.2.5 - Deverá possuir pelo menos 8 (oito) portas USB. Uma destas deverá ser USB Tipo-C. Pelo menos 3 (três) das
portas USB devem ser 3.0 ou superior. Pelo menos 2 (duas) das portas USB 3.0 devem estar na parte frontal  do
gabinete;
6.2.2.6 - A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a
partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou mídia localizados em outro computador, mesmo com
o equipamento desligado;
6.2.2.7 - Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;
6.2.2.8 - Deverá possuir regulagem da velocidade de rotação de cooler da CPU de forma automática, de acordo com a
variação de temperatura da CPU;
6.2.2.9 - Deverá possuir uso eficiente da energia;
6.2.2.10 - Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete que permita a detecção de
abertura;
6.2.2.11  -  Possuir  recursos  WFM 2.0  (Wired  for  Management)  compatível  com os  padrões  do  DMTF  (Distribuited
Management Task Force) ou tecnologia compatível que implemente recursos semelhantes;
6.2.2.12 - O Chipset deverá ser do mesmo fabricante do processador ofertado;
6.2.2.13 - Deverá ser compatível com o sistema operacional Windows 10.

6.2.3 – BIOS.
6.2.3.1  -  BIOS  deverá  ser  implementada  em memória  "flash",  atualizável  diretamente  pelo  Windows,  projetada  e
desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou ter direitos (Copyright) sobre essa BIOS, não sendo
aceitas soluções em regime de OEM ou customizações;
6.2.3.2 - Deverá suportar tecnologias de integração à rede com PXE, configuração e controle remotos;
6.2.3.3 - Suportar Boot por dispositivos USB, CD-ROM e por rede;
6.2.3.4 - Compatibilidade com o padrão UEFI;
6.2.3.5  -  Tipo Flash Memory,  utilizando memória não volátil  e  reprogramável,  e compatível  com os  padrões  ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface) 3.0 e Plug-and-Play;
6.2.3.6 - Deverá possuir campo com número de série do equipamento, podendo ser lido remotamente via comandos
SMBIOS;
6.2.3.7 - Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do
patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS; 4.2.3.8 - Possibilidade de
habilitar/desabilitar portas USB;
6.2.3.9 - O BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico com capacidade de executar teste de processador, memória
RAM, saúde do disco rígido ou SSD, interface de rede, interface gráfica e portas USB. A mensagem de erro deverá ser o
suficiente para abertura de chamado em Garantia;
6.2.3.10 - Relógio de calendário em bateria não volátil;
6.2.3.11 - Deverá possuir a interface de configuração em idioma em Português ou inglês;
6.2.3.12 - Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
6.2.3.13 - As atualizações, quando necessárias, devem ser disponibilizadas no site do fabricante;
6.2.3.14 - Lançada a partir de 2018 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante.
6.2.3.15 - Deverá possuir interface gráfica acessível através de teclado e mouse;
6.2.3.16 - Deverá possuir no próprio hardware cópia de segurança capaz de restauração automática em caso de falha ou
arquivos corrompidos;
6.2.3.17 - Deverá possuir ferramenta que possibilite realizar a formatação definitiva dos dispositivos de armazenamento
conectados ao equipamento. Caso esta ferramenta não seja nativa, deverá ser oficialmente homologada pelo fabricante
do dispositivo.

6.2.4 - Memória RAM.
6.2.4.1 - Padrão DDR4 de, no mínimo, 2666 MHz, com capacidade instalada mínima de 32 GB, instalados em 2 ou 4
pentes de memória;
6.2.4.2 - Os módulos de memória devem ser homologados pelo fabricante do equipamento e serem idênticos em marca/
modelo para cada computador fornecido.
6.2.4.3 - Deverá suportar configurações de memória de canal duplo (Dual Channel Memory);
6.2.4.4 - Deve adequar-se plenamente à velocidade de barramento da placa-mãe e do processador, possibilitando seu
máximo aproveitamento;
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6.2.4.5 - Deveram sobrar slots livres após a configuração final do equipamento, permitindo a expansão para pelo menos
64 GB de memória total com a adição de novo(s) pente(s) de memória;

6.2.5 – Armazenamento.
6.2.5.1 – Uma (1) unidade de disco rígido SSD (Solid State Drive), M.2 PCIe NVME com capacidade de armazenamento
total de 512 GB;
6.2.5.2 - Taxas de transferências sequenciais de leitura e gravação iguais ou superiores a 2.700MB/s e 1.000MB/s
respectivamente;
6.2.5.3 - O equipamento deve ser fornecido de forma a permitir que futuramente um segundo disco (HDD SATA de 2,5”)
possa ser instalado sem a remoção do disco atual e sem a necessidade de instalar ou adquirir cabos e/ou adaptadores,
ou seja, basta abrir o equipamento e instalar um novo disco (não é necessário fornecer o disco rígido SATA); 4.2.5.4 -
Deverá possuir 01 (uma) unidade leitora e gravadora de DVD±RW interna ao gabinete.

6.2.6 - Interface de Vídeo (Placa de Video):
6.2.6.1 - Controladora de vídeo HD integrada;
6.2.6.2 - Compartilhando no mínimo 512 MB de memória;
6.2.6.3 - Driver disponível para o sistema operacional Windows;
6.2.6.4 - Suporte à DirectX 12 ou superior;
6.2.6.5 - Suporte à OpenGL 4.4 ou superior;
6.2.6.6 - Suporte à OpenCL 2.0 ou superior;
6.2.6.7 - Duas (2) conexões digitais padrão DisplayPort e/ou HDMI e 1 (uma) conexão VGA (DB15), sendo aceito o uso
de adaptadores para suprir a conexão VGA;
6.2.6.8 - Deverá ser compatível com uso de 3 monitores de vídeo simultaneamente

6.2.7 - Unidade de Som (Placa de Som)
6.2.7.1 - Placa de som on board;
6.2.7.2 - Compatível com o padrão “High Definition audio”;
6.2.7.3 - Deve possuir alto-falante interno com potência mínima de 1 W, conectado à saída de som interna da placa-
mãe. O alto-falante em questão não é o buzzer da placa-mãe, mas um substituto às caixas de som externas;
6.2.7.4 - Quando for conectado o fone de ouvido no conector frontal, o alto-falante interno deve ser automaticamente
desabilitado, evitando o indesejável efeito de som de duas fontes simultâneas e diferentes. Este conjunto de som interno
deve ser a principal fonte de som do equipamento, sendo possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum
dispositivo externo. Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência.

6.2.8 - Interface de rede (Placa de Rede).
6.2.8.1 - Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base -T) com conector RJ-45 fêmea integrada à
placa-mãe, com suporte mínimo às velocidades de transferência de 10/100/1000 Mbps;
6.2.8.2 - Suporte a PXE (Pre-Boot eXecution), para realizar instalação remota através da rede;
6.2.8.3 - Suporte a ativação remota do microcomputador pela rede Wake-On-Lan;
6.2.8.4 - Leds indicadores de atividade de rede;
6.2.8.5 - Suporte em gerenciamento no padrão ACPI;
6.2.8.5 - Compatível com o padrão DMI 2.0 ou superior.

6.2.9 -Teclado.
6.2.9.1 - Teclado padrão Brasileiro ABNT2 com 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa;
6.2.9.2 - Teclas não apagáveis, possuindo gravação das teclas que permita o uso prolongado sem que a impressão dos
caracteres nas mesmas se apague;
6.2.9.3 - Mínimo de duas posições para regulagem de altura;
6.2.9.4 - Recurso de drenagem ou resistência a respingos acidentais;
6.2.9.5 - Conexão USB com o computador sem uso de adaptadores;
6.2.9.6 - Possuir 12 (doze) teclas de função (F1-F12) na porção superior do teclado. As teclas de função deverão ser
acionadas diretamente, ou seja, sem a combinação com teclas secundárias;
6.2.9.7 - LEDs indicadores de teclado numérico habilitado e de tecla Caps Lock pressionada; 4.2.9.8 - Possuir bloco
numérico separado das demais teclas;
6.2.9.9 - Teclas Windows logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão
direito do mouse);
6.2.9.10 - No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte
superior do teclado;
6.2.9.11- Durante o período de garantia, caso existam teclados com a impressão desgastada por uso, eles deverão ser
substituídos sem custos para a contratante; 
6.2.9.12 - Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado;
6.2.9.13 - Deverá ser fornecido na cor preta; 4.2.9.14 - A garantia do teclado deverá ser prestada pelo fabricante nas
mesmas condições do equipamento;
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6.2.10 – Mouse
6.2.10.1 - Mouse óptico ambidestro, com dois botões e tecla de rolagem (botão para scroll);
6.2.10.2 - Conexão USB com o computador sem uso de adaptadores. A conexão deverá ser com fio;
6.2.10.3 - Resolução mínima de 1.000 dpi;
6.2.10.4 - A garantia do mouse deverá ser prestada pelo fabricante nas mesmas condições do equipamento;
6.2.10.5 - Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado;
6.2.10.6 - Deverá ser fornecido na cor preta;
6.2.10.7 - Não serão aceitos minimouses;

6.2.11 – Fonte de Alimentação.
6.2.11.1 - Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz
com seleção automática de tensão;
6.2.11.2  -  Deve  possuir  potência  suficiente  para  suportar  todos  os  dispositivos  internos  na  configuração  máxima
admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos);
6.2.11.3 - Implemente eficiência igual ou superior a 92% de eficiência quando em 50% da carga de trabalho (utilizando
tensão de alimentação 200 volts corrente alternada);
6.2.11.4 - Deve ser comprovadamente aderente à Portaria 170/2012 do INMETRO. Possuir baixo nível de ruído conforme
ISO 9296 ou equivalente.

6.2.12 – Gabinete
6.2.12.1 - Design do tipo compacto (mini desktop - Small Form Factor);
6.2.12.2 - Gabinete projetado com design específico para trabalhar tanto na posição horizontal quanto na vertical, caso
seja necessário a base pé(s) adaptador(es) para a torre, o mesmo deverá ser fornecido;
6.2.12.3-  O  gabinete  não  poderá  ultrapassar  o  volume de  11  litros.  A  capacidade  em litro  é  medida  através  da
multiplicação da Altura x Largura x Profundidade do gabinete; 
6.2.12.4 - Deverá possuir 01 (uma) baia de 2,5 polegadas interna;
6.2.12.5 - Deverá possuir pelo menos 8 (oito) portas USB. Uma destas deverá ser USB Tipo-C. Pelo menos 3 (três) das
portas USB devem ser 3.0 ou superior. Pelo menos 2 (duas) das portas USB 3.0 devem estar na parte frontal  do
gabinete;
6.2.12.6 - As interfaces deverão ser disponibilizadas sem a utilização de hubs ou portas USB instaladas em qualquer tipo
de adaptador PCI;
6.2.12.7 - Possuir conectores para microfone e fones de ouvido no painel frontal ou interface frontal COMBO e uma
interface de saída na parte traseira do gabinete;
6.2.12.8 - O botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado
(power-on) devem ser posicionados no painel frontal do gabinete;
6.2.12.9 - Deve possuir alto-falante integrado, com capacidade de reproduzir os sons gerados pelo sistema operacional e
alarmes gerados por problemas de inicialização. Não serão aceitas adaptações;
6.2.12.10 - O alto-falante deverá se desligar automaticamente, sem a necessidade de qualquer intervenção do usuário,
quando forem conectados fones de ouvido ou caixas de som externas;
6.2.12.11 - O sistema de refrigeração deve ser adequado ao processador e demais componentes internos ao gabinete,
para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. Solução de refrigeração, monitorada pela
BIOS ou por ACPI, dimensionado para a perfeita refrigeração dos componentes internos, operando em sua capacidade
máxima, pelo período mínimo de dez horas diárias consecutivas em ambiente não refrigerado;
6.2.12.12 - Acabamento interno com superfícies não cortantes, inclusive nas entradas de ar;
6.2.12.13 - Deverá ser fornecido na cor preta ou prata ou combinação dessas. A cor preta deve ser a predominante;
6.2.12.14 - Possuir orifício para colocação de cadeado que impeça o acesso aos componentes internos e orifício para
fixação de trava do tipo Kesington ou Noble, sem que haja adaptações ao mesmo;
6.2.12.15 - As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas,  que utilizem preferencialmente materiais  recicláveis,  de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e a armazenagem.

6.2.13 - Sistema Operacional 
6.2.13.1  -  O  equipamento  deverá  ser  entregue  com  uma  licença  do  Sistema  Operacional  Microsoft  Windows  10
Professional 64 bits, em português do Brasil;
6.2.13.2 - O equipamento deverá ser entregue com HD contendo a imagem padrão customizada pela Contratante;
6.2.13.3 - A proponente vencedora deverá, antes do fornecimento dos equipamentos, enviar uma amostra do mesmo ao
contratante  para  configuração  e  geração  do  HD  padrão,  contendo  o  sistema  operacional  Microsoft  Windows  10
Professional, 64 bits, bem como todos os drivers e softwares solicitados devidamente instalados;
6.2.13.4 - Todos os equipamentos ofertados deverão possuir disco rígido com a imagem do HD padrão;
6.2.13.5 - Deve ser fornecida mídia única ao contratante para instalação/restauração da imagem padrão do sistema
operacional mencionado em todos os equipamentos. Não será permitido fornecimento de uma mídia por equipamento
ofertado;
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6.2.13.6 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software desenvolvido pelo fabricante do
equipamento com suporte a efetuar download de atualizações de drivers, consultar vigência de garantia entre outros;
6.2.13.7 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software que possibilite apagar de forma
definitiva  e  irrecuperável  todos  os  dados  armazenados  no  disco  rígido,  permitindo  o  descarte  seguro  de  seus
equipamentos;
6.2.13.8 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software que permite a verificação e
instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas disponíveis pelo fabricante;

6.2.14 – Acessórios
6.2.14.1 - Todos os cabos de energia elétrica e conectores necessários para o funcionamento dos equipamentos deverão
ser fornecidos com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros) e deverão seguir o padrão NBR-
14136. Deverá ser fornecido cabo único de energia (formato em Y) para ligação do Gabinete e Monitor à tomada e deve
também ser fornecido o adaptador de fonte elétrica no padrão novo (fêmea – NBR 14136) para o padrão antigo (macho
– 2P+T (NEMA 5-15P)). Após a configuração completa, o equipamento deverá utilizar apenas uma tomada da rede
elétrica;
6.2.14.2 - Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador;
6.2.14.3 - A documentação de instalação e configuração deverá ser fornecida impressa ou em mídia DVD/CD, em idioma
Português (do Brasil), contendo orientações para a configuração e operação do produto fornecido.

6.2.15 – Monitor
6.2.15.1 - Um (01) Monitor LED ou IPS e no mínimo 23,8 polegadas na diagonal;
6.2.15.2 - Deverá possui ajuste de altura, inclinação e rotação (pivot 90°); 4.2.15.3 - Tempo de resposta de no máximo
8 ms;
6.2.15.4 - Resolução FULL HD de 1920 x 1080 @ 60 Hz;
6.2.15.5 - Brilho de no mínimo 250 cd/m²;
6.2.15.6 - Conectores DisplayPort, HDMI e VGA (DB15) análogo;
6.2.15.7 - Pixel Pitch de no máximo 0,32 mm;
6.2.15.8 - Contraste estático de, no mínimo, 1000:1
6.2.15.9 - Ângulo de visão horizontal 170° e vertical de no mínimo 160°;
6.2.15.10 - Número de cores mínimo de 16,2 milhões;
6.2.15.11 - Ajustes de Imagem desejáveis: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Auto ajuste;
6.2.15.12 - Menu Digital no Idioma Português e/ou Inglês;
6.2.15.13 - Certificações: Energy Star ou INMETRO (Portaria 170/2012), EPEAT, RoHS e TCO;
6.2.15.14 - Um (1) cabo DisplayPort ou HDMI que permita a instalação do monitor à CPU sem o uso de adaptadores;
6.2.15.15 - O cabo de conexão à rede elétrica deverá seguir o padrão NBR-14136;
6.2.15.16 -Deverá ter fonte de energia, instalada internamente ao gabinete do monitor com seleção automática de
voltagem 100-240 VAC e 50/60 Hz;
6.2.15.17 - Led indicativo de equipamento ligado;
6.2.15.18 - Deverá possuir certificação de segurança UL ou IEC 60950 emitido por órgão acreditado pelo INMETRO ou
similar internacional;
6.2.15.19 - Deverá ser comprovada adequação a norma ISO/IEC 61000 ou equivalente;
6.2.15.20 - As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagens individuais
adequadas,  que utilizem preferencialmente materiais  recicláveis,  de forma a garantir a máxima proteção durante o
transporte e a armazenagem;
6.2.15.21 - Deverá ser fornecido na cor preta ou prata ou combinação dessas. A cor preta deve ser a predominante;
6.2.15.22 - Possuir orifício para fixação de cadeado do tipo Kesington ou Noble;
6.2.15.23 - O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos
destinados ao uso doméstico;
6.2.15.24  -  Deverá  ser  do  mesmo fabricante do  equipamento  cotado ou em regime de OEM (Original  Equipment
Manufacturer).  Caso seja em regime de OEM, deverá possuir  garantia fornecida de forma legal  pelo fabricante do
equipamento, sendo que a logo marca serigrafada no monitor deverá ser do mesmo fabricante do Computador.

6.3 – NOTEBOOK.
6.3.1- Processador 
6.3.1.1 - Processador 64 bits, frequência mínima de 1,6 Ghz (sem a utilização de Boost Frequency ou Turbo Frequency),
pelo menos 4 núcleos físicos e 8 threads;
6.3.1.2 - O processador deve ter capacidade de interpretar instruções de 32 bits e extensões de 64 bits;
6.3.1.3 - Tecnologia litográfica de, no máximo, 14 nm;
6.3.1.4 - Suporte a instruções AES (Advanced Encryption Standart);
6.3.1.5 - Memória cache total mínima de 6 (seis) MB;
6.3.1.6 - Deverá possuir  sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador,
considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de 8 horas diárias consecutivas, em
ambiente não refrigerado;
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6.3.1.7  -  Deve  ser  obrigatoriamente  de  última  ou  penúltima  geração  disponível  para  comercialização  no  Brasil
(considerando a data do pregão);
6.3.1.8 - Suportar tecnologia de virtualização;
6.3.1.9 - Com processamento gráfico integrado;
6.3.1.10 - Explicitar obrigatoriamente o modelo e a marca do processador oferta;
6.3.1.11 - Não serão aceitos processadores próprios para desktops.

6.3.2 - Placa Mãe e BIOS
6.3.2.1 - Placa mãe do mesmo FABRICANTE do notebook. Não será aceito o emprego de placas de livre comercialização
no mercado compatível com o projeto do gabinete;
6.3.2.2 - Total compatibilidade com a norma ACPI (Advanced Configuration and Power Interface);
6.3.2.3 -  BIOS desenvolvida pelo mesmo FABRICANTE de notebook, não sendo aceitas soluções  customizadas  em
regime de OEM, implementada em "flash memory", atualizável sem troca do chip, atualizável remotamente, no idioma
inglês ou português do Brasil, com possibilidade de habilitar/desabilitar portas USB e com senhas e setup para usuário e
supervisor. O notebook deverá possuir chip TPM integrada á placa mãe. Não serão aceitas adaptações através de USB
ou cartões;
6.3.2.4 - Possuir gravado o número de série do equipamento (Service Tag);
6.3.2.5 - Possuir o campo para gravação de número de inventário/patrimônio (Assert Tag);
6.3.2.6 - Sempre que o equipamento for inicializado deve ser mostrado no monitor de vídeo o nome do fabricante do
microcomputador;
6.3.2.7 - Deverá possuir regulagem da velocidade de rotação de cooler da CPU de forma automática, de acordo com a
variação de temperatura da CPU;
6.3.2.8 - Deverá possuir uso eficiente da energia;
6.3.2.9 - Deverá ser compatível com o sistema operacional Windows 10.
6.3.2.10 - Deverá ser entregue solução que seja capaz de apagar os dados contidos nas unidades de armazenamento
como HDD,  SSD e SSHD de maneira  que as informações  não possam ser  recuperadas,  mesmo quando utilizados
recursos  profissionais  para  essa  finalidade,  a  solução  deverá  estar  em conformidade  com a  NIST  SP800-88r1  ou
superior,  ser  do  próprio  fabricante  do  microcomputador  ou  de  terceiros,  porém  homologada  pelo  fabricante  do
microcomputador.
6.3.2.11 - A BIOS deverá possuir no próprio hardware cópia de segurança capaz de restauração automática em caso de
falha ou arquivos corrompidos;
6.3.2.12  -  A  BIOS  deverá  possuir  ferramenta  que  possibilite  realizar  a  formatação  definitiva  dos  dispositivos  de
armazenamento conectados ao equipamento. Caso esta ferramenta não seja nativa, deverá ser oficialmente homologada
pelo fabricante do dispositivo.

6.3.4 - Memória RAM
6.3.4.1 - Slots de memória, permitindo expansão para no mínimo 16 GB RAM;
6.3.4.2 - Mínimo de 8 (oito) GB de memória DDR4 2666 MHz instalada;
6.3.4.3 - Os módulos de memória devem ser homologados pelo fabricante do equipamento e devem ser idênticos em
marca/modelo para cada notebook fornecido;
6.3.4.4 - Deve adequar-se plenamente à velocidade de barramento da placa-mãe e do processador, possibilitando seu
máximo aproveitamento.

6.3.5 – Armazenamento
6.3.5.1 – Uma (1) unidade de disco rígido SSD (Solid State Drive), M.2 PCIe NVME com capacidade de armazenamento
total de 256 GB;
6.3.5.2 - Taxas de transferências sequenciais de leitura e gravação iguais ou superiores a 1.700MB/s e 1.000MB/s
respectivamente;

6.3.6 – Vídeo
6.3.6.1 - Tela de LED 100% plana com tamanho de 14 polegadas no formato widescreen FHD, admitindo-se variação de
até 3% para mais ou para menos, no tamanho da tela;
6.3.6.2 - A Tela deverá ser reforçada com dobradiças metálicas. A parte externa da tela deverá possuir estrutura e
cobertura metálica integrada permitindo a segurança da tela;
6.3.6.3 - Controle de brilho regulável através de teclas funcionais do teclado.
6.3.6.4 - Deverá ser compatível com uso de 1 monitor de vídeo/projetor simultaneamente com a tela integrada ao
notebook.
6.3.6.5 - Uma (1) conexão digital no padrão HDMI;
6.3.6.6 - Controladora de vídeo Full HD integrada com memória de vídeo compartilhada de no mínimo 512 MB.
6.3.6.7 - Resolução nativa de 1920 x 1080 pixels ou superior.
6.3.6.8 - Suporte à DirectX 12 ou superior;
6.3.6.9 - Suporte à OpenGL 4.4 ou superior;
6.3.6.10 - Suporte à OpenCL 2.0 ou superior;
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6.3.7 – Interfaces
6.3.7.1 - Uma (1) saída para fone de ouvido ou para caixa acústica e uma (1) entrada para microfone. Podem ser
fornecidos no formato combo;
6.3.7.2 - Possuir alto falante estéreo e microfone integrados ao gabinete com controle de mudo e de volume regulável
através de teclas funcionais do teclado;
6.3.7.3 - Deverá possuir pelo menos 4 (quatro) portas USB on-board sem o uso de adaptadores. Pelo menos 2 (duas)
das portas USB devem ser 3.0 ou superior. Pelo menos 1 (uma) porta USB Tipo-C;
6.3.7.4 - Uma (1) interface HDMI, que poderá ser substituído por 01 (uma) DisplayPort desde que seja acompanhada de
adaptador DisplayPort para HDMI;
6.3.7.5 - Bluetooth 4.0 integrado ao gabinete, não sendo aceito opção externa;
6.3.7.6 - Webcam HD integrada com gravação em 720 p;
6.3.7.7 - Deve possuir leitor SD ou Micro SD integrado;
6.3.7.8 - Touchpad com 02 (dois) botões e scrool integrado;
6.3.7.9 - Teclado embutido ao gabinete no padrão Português Brasileiro (ABNT2). (A impressão sobre as teclas deverá
ser do tipo permanente, não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado). Possuir sistema de proteção
contra líquidos do tipo respingo (“spill resistant”).

6.3.8 - Conexão em Rede
6.3.8.1 - Placa de rede integrada padrão Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base -T) com conector RJ-45 fêmea embutido ,
com suporte mínimo às velocidades de transferência de 10/100/1000 Mbps. Suporte a PXE (Pre-Boot eXecution), para
realizar instalação remota através da rede. Suporte a ativação remota do microcomputador pela rede Wake-On-Lan.
Suporte  em gerenciamento  no  padrão  ACPI.  Compatível  com o  padrão  DMI  2.0  ou superior.  Leds  indicadores  de
atividade de rede;
6.3.8.2 - Deverá possuir interface de rede wireless integrada ao gabinete e compatível com os padrões IEEE 802.11 AC
no b/g/n. Deverá possuir certificação Wi-Fi g/n fornecido pela Anatel que garanta a interoperabilidade do adaptador PCI
com outros produtos compatíveis com equipamentos Wi-Fi de outros fornecedores. Suporte a tecnologia de criptografia:
WEP 64 e 128 bits, WPA e WPA2.

6.3.9 – Alimentação
6.3.9.1 - Fonte de alimentação externa para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%),
50-60 Hz, com seleção automática de tensão. A fonte ofertada deverá suportar a configuração máxima do equipamento,
sem troca de qualquer componente.
6.3.9.2 - Deverá ser capaz de manter o equipamento em funcionamento por no mínimo 4 (quatro) horas. A bateria deve
ser do mesmo fabricante do notebook e compatível com o equipamento especificado.
6.3.9.3 - Deverá possuir todos os cabos lógicos e de alimentação para operação do sistema.
6.3.9.4 - Vir acompanhado de todos os cabos necessários ao funcionamento do equipamento. O cabo de alimentação
deverá estar em conformidade com a norma de ABNT NBR 14136:2002, obedecendo ao novo padrão brasileiro de
plugues e tomadas.

6.3.10 – Gabinete
6.3.10.1  -  O  gabinete  deverá  ter  aparência  discreta  e  ser  construído  em  material  resistente  na  cores:  preto  ou
combinação preto/cinza/prata.
6.3.10.2 - O peso do conjunto (notebook com bateria instalada) de no máximo 1.7 kg;
6.3.10.3 - Deve possuir solução de leitura biométrica integrada ao gabinete, não sendo aceitas soluções via USB. Deve
ser fornecido o software para uso;
6.3.10.4  -  Possuir  slot  integrado  para  cabos  Kensington  ou  Noble.  Não  existir  quaisquer  adaptações  no  gabinete
destinadas a implementar o sistema de segurança
6.3.10.5 - Acompanhado por um cabo de aço de segurança com trava, de no mínimo 1 m (um metro) de comprimento;
6.3.10.6 - Não possuir cantos vivos, arestas ou bordas cortantes (interna ou externa)

6.3.11 – Mouse
6.3.11.1 - Mouse óptico ambidestro, com dois botões e tecla de rolagem (botão para scroll);
6.3.11.2 - Conexão USB com o computador sem uso de adaptadores. A conexão deverá ser com fio;
6.3.11.3 - Resolução mínima de 1.000 dpi;
6.3.11.4 - A garantia do mouse deverá ser prestada pelo fabricante nas mesmas condições do equipamento;
6.3.11.5 - Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador ofertado;
6.3.11.6 - Deverá ser fornecido na cor preta;
6.3.11.7 - Não serão aceitos minimouses;

6.3.12 - Sistema Operacional
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6.3.12.1  -  O  equipamento  deverá  ser  entregue  com  uma  licença  do  Sistema  Operacional  Microsoft  Windows  10
Professional 64 bits, em português do Brasil;
6.3.12.2 - O equipamento deverá ser entregue com HD contendo a imagem padrão customizada pela Contratante;
6.3.12.3 - A proponente vencedora deverá, antes do fornecimento dos equipamentos, enviar uma amostra do mesmo ao
contratante  para  configuração  e  geração  do  HD  padrão,  contendo  o  sistema  operacional  Microsoft  Windows  10
Professional, 64 bits, bem como todos os drivers e softwares solicitados devidamente instalados;
6.3.12.4 - Todos os equipamentos ofertados deverão possuir disco rígido com a imagem do HD padrão;
6.3.12.5 - Deve ser fornecida mídia única ao contratante para instalação/restauração da imagem padrão do sistema
operacional mencionado em todos os equipamentos. Não será permitido fornecimento de uma mídia por equipamento
ofertado;
6.3.12.6 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software desenvolvido pelo fabricante do
equipamento com suporte a efetuar download de atualizações de drivers, consultar vigência de garantia entre outros;
6.3.12.7 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software que possibilite apagar de forma
definitiva  e  irrecuperável  todos  os  dados  armazenados  no  disco  rígido,  permitindo  o  descarte  seguro  de  seus
equipamentos;
6.3.12.8 - Deverá possuir integrado ou deverá estar disponível para download software que permite a verificação e
instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas disponíveis pelo fabricante;

6.3.13 - Características Gerais
6.3.13.1 - Os notebooks deverão ser novos e entregues em suas embalagens originais do FABRICANTE
6.3.13.2 -O equipamento deverá ser acompanhado por uma mochila ou maleta para transporte em couro, poliéster ou
nylon, na cor preta, com alça removível, compartimento acolchoado para acomodar e proteger o notebook e divisões
para carregar os acessórios.  Deve possuir  qualidade construtiva que garanta  resistência e proteção efetiva para  o
equipamento;
6.3.13.3 - Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador;
6.3.13.4 - A documentação de instalação e configuração deverá ser fornecida impressa ou em mídia DVD/CD, em idioma
Português (do Brasil), contendo orientações para a configuração e operação do produto fornecido.
6.4.13.5  -  Deve acompanhar  1  (um) adaptador  de porta  HDMI para  VGA (para  conexão de Projetor  multimídia  e
monitores (legado));

6.4. Cabo HDMI 05 Metros 2.0 4K 3D
Especificações:
6.4.1. sRGB
6.4.2. YCbrCr-4.2/4:4:4
6.4.3. Áudio 24bit,192Khz,8 canais LPCM
6.4.4. Blu-Ray e HD DVD com resolução máxima.
6.4.5. CEC-(Controle de outros dispositivos)
6.4.6. DVD ÁUDIO
6.4.7. Super ÁUDIO-CD
6.4.8. Deep Color até 48bit
6.4.9. xvYCC
6.4.10. Auto Lip-Sync
6.4.11. Dolby-True HD (Áudio 7.1)
6.4.12. DTS-HD Master (Áudio 7.1)
6.4.13. CEC Estendido
6.4.14. 3D
6.4.15. Canal Ethernet
6.4.16 Canal de Retorno de Áudio
6.4.17. 4K@60Hz
6.4.18. Suporte a espaço de cor Rec.2020
6.4.19. Suporte a YCbrCr:4:2:0
6.4.20. 32 canais de áudio
6.4.21. Áudio a1536Khz
6.4.22. 4 Canais de áudio simultâneos
6.4.23. Canais de vídeo simultâneos(DUAL VIEW)
6.4.24. Proporção 21:9
6.4.25. Versão de clock máxima Mhz=600
6.4.26. Largura de banda máxima Gbit/s=18

6.5. MULTIFUNCIONAL TIPO I
CARACTERÍSTICAS GERAIS:
6.5.1. Multifuncional (impressão, cópia e digitalização)
6.5.2. Tecnologia de impressão: Jato de tinta de 4 cores (CMYK)
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6.5.3. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros
6.5.4. Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
6.5.5. Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm
6.5.6. Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO PPM Cópia
6.5.7. Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC)
6.5.8. Tamanho máximo da cópia: A4, cartaScanner
6.5.9. Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido
6.5.10. Resolução óptica: 1200 dpi
6.5.11. Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi
6.5.11. Resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi
6.5.12. Profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída
6.5.13. Características do Scanner: Digitalização para PC (PDF e WSD)
6.5.14. Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm Manuseio do Papel
6.5.15. Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), 
ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 
26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 
120 cm)
6.5.16. Tipos de papel: Suporta distintos papéis tais como papel sulte comum e papel fotográco para jato de tinta
6.5.17. Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")
6.5.18. Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm)
6.5.19. Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²
6.5.20. Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes
ou 30 cartões postais
6.5.21. Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30
cartões postaisConectividade
6.5.22. Conectividade padrão: USB de alta velocidade (compativel com a especicação USB 2.0) (802.11 b/g/n)5, Wi-Fi 
Direct
6.5.23. Conecções: App (IOS, AndroidTM) e  Email Print
6.5.24. Outros, Impressão de dispositivo móvel: Google Cloud PrintTM
6.5.25. Voltagem: Bivolt
6.5.26. Sistemas operacionais compatíveis: Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/ 
64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 20167, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.13.x8Itens Inclusos
Manual de instalação
6.5.27. CD-ROM com drivers
6.5.28. Cabo de energia
6.5.29. Cabo USB
6.5.30. 4 garrafas de tintas de inicialização: preta, ciano, magenta e amarela 
6.5.31. Dimensões máximas:  40 x 60 x 30 cm
6.5.32. Peso: até 4 kg 
6.5.33. 1  ano de garantia

6.6. SMART TV 
Especificação Técnica: 
6.6.1. Tipo de tela: 
6.6.1.1.Tela LCD plana retroiluminada por LED; 
6.6.1.2.Tamanho do ecrã (polegadas, medido na diagonal): 65 ; 
6.6.1.3. Resolução da tela (H x V, Pixels): 4k UHD (3840 x 2160); 
UHD Upscalling; 
6.6.1.4. Conversor digital integrado (DTV padrão brasileiro); 
6.6.1.5. Alto-falantes integrados; 
6.6.1.6. Modo stand-by automático (desligamento automático); 
6.6.1.7 Interfaces mínimas: 02 (duas) entradas HDMI; 01 (uma) entrada de áudio; 01 (uma) porta USB; 01 (uma) saída
de áudio digital óptica; Ethernet (LAN); e Wi-Fi integrado: Compatível com o Wi-Fi Direct; 
6.6.1.8. Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB; 
6.6.1.9. Controle remoto com baterias e manual de instruções preferencialmente em português-(Brasil); 
6.6.1.10. Alimentação: bivolt (110 a 220 V), com seleção automática; 
6.6.1.11. Com selo Procel de economia de energia elétrica, classe A; 
6.6.1.12. Garantia: pelo menos 12 (doze) meses; 
6.6.1.13.  Modo  de  baixa  latência  de  áudio  (também  conhecido  como  modo  Gamer,  necessário  para  o  uso  em
videoconferência).

6.7.CABO DE REDE
Características Técnicas;
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6.7.1. Categoria: CAT.5e;
6.7.2. Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em
polietileno;
6.7.3. Cor: Azul;
6.7.4. Capa externa: PVC na opção CMX;
6.7.5. Código de cores:
6.7.6. Par 1 – Azul / Azul Claro;
6.7.7.Par 2 – Branco / Laranja;
6.7.8. Par 3 – Verde / Verde Claro;
6.7.9. Par 4 – Marrom / Marrom Claro;
6.7.10. Embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros;
6.7.11. Garantia de 12 Meses

6.8.CONECTOR  TIPO I
Especificações:
6.8.1.Conector RJ-45 Macho Cat 5E - Corpo em policarbonato transparente não propagante à chama;
6.8.2.Garantia de 12 Meses;

6.9.CONECTOR  TIPO II
Especificações:
6.9.1.Material do Produto: Corpo em termoplástico de alto impacto.
6.9.2.Modelo: Tomada RJ 45 fêmea cat. 5E, Keystone.
6.9.3.Cor: Branco

6.10.CONECTOR  TIPO III
Especificações:
6.10.1.Material do Produto: Corpo em termoplástico de alto impacto.
6.10.2.Modelo: Tomada RJ 11 fêmea cat. 3, Keystone.
6.10.3.Cor: Branco

6.11.ALICATE DE CRIMPAGEM RJ-45 
Especificações:
6.11.1.Tipo de conector:  RJ-45 
6.11.2.Material do corpo do produto:  Termoplástico / Aço 

6.12.TESTADOR DE CABO DE REDE - RJ11/ RJ45
Especificações:
6.12.1.Testa continuidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e G;
6.12.2.Testa cabos de telefone Rj-11;
6.12.3.Testa cabos de rede Rj-45;
6.12.4.Possui um Led por par de cabos que permite rápida visualização dos resultados;
6.12.5.Chave de alimentação (desligado, ligado manual e ligado automático lento);
6.12.6.Alimentação: 01 bateria 9V
6.12.7.Diversos
Manual de instalação, configuração e operação;
O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do 
equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos 
que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais 
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. 
Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo 
endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra 
disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica.
As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue 
junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da 
página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria .
6.12.9.Garantia de meses;
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6.13.SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET
Com as seguintes configurações mínimas:
6.13.1.giabytes de 24 portas(+2sfp),24 portas 10/100/1000 rj-45 com negociação automática e mais 2 portas sfp 1000
base-x.
6.13.2.Integração de dispositivos de rede e compartilhamento do acesso à internet.
6.13.3.QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo » Instalação simples e rápida (Plug & Play).
6.13.4.Gabinete para rack 19” com 1 U de altura.
6.13.5.Painel frontal com LEDs indicadores.
6.13.6.Auto MDI/MDI-X para detecção automática do padrão do cabo (normal/ crossover)
6.13.7.Fonte de alimentação interna bivolt automática;
6.13.8.Diversos
Manual de instalação, configuração e operação;O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do
fabricante;
O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
Deverá  ser  apresentado  prospecto com  as  características  técnicas  de  todos  os  componentes  do
equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos
que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas,  manuais técnicos,  folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes
na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial.  Caso o componente não mais se encontra
disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica.
As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue
junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da
página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria
6.13.9.Garantia
Garantia de meses;
6.14.ROTEADOR WIRELESS
Com as seguintes configurações mínimas:
6.14.1. 1 portas LAN (10/100Mbps).
6.14.2. 1 porta WAN (10/100Mbps).
6.14.3. 3 Antenas de 2.4GHz, 2 Antenas de 5GHz.
6.14.4.Padrões Wireless: IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 
6.14.5.Frequência de operação 2.4 GHz e 5 GHz
6.14.6.Segurança: WEP, WPA\WPA2, WPA-PSK\WPA2-PSK.
6.14.7.QoS: WMM, Controle de Largura de Banda.
6.14.8.Tipo  de  WAN:  IP  Dinâmico/IP  Estático/PPPoE/  BigPond/  /L2TP(Acesso  Duplo)  /PPTP  (Acesso  Duplo).
6.14.9.Protocolos: Compatível com IPv4 e IPv6.
6.14.10.Alimentação: bivolt automática.
6.14.11.Diversos
Manual de instalação, configuração e operação;
O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
Deverá  ser  apresentado  prospecto com  as  características  técnicas  de  todos  os  componentes  do
equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos
que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas,  manuais técnicos,  folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes
na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial.  Caso o componente não mais se encontra
disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica.

As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação
entregue junto com a proposta comercial, além de estarem todas  relacionadas  em tabela específica
indicando o número da página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma
rápida e melhor análise/vistoria 

6.14.12.Garantia
Garantia de 12 meses.

6.15. MULTIFUNCIONAL TIPO II
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Com as seguintes configurações mínimas:

6.15.1.Impressão 
Tecnologia de impressão: Jato de tinta 4 cores (CMYK).
Resolução: 5760 x 1440 dpi.
Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm.
Velocidade de impressão duplex: Em preto 6 ppm e em cores 4 ppm.
Tamanho: A4.

6.15.2.Digitalização
Resolução Ótica: 1200 dpi.
Hardware: 1200 x 2400 dpi.
Interpolada: 9600 x 9600 dpi.
Profundidade das cores: 48 bits de entrada, 24 bits de saída.

6.15.3.Conectividade
Conectividade padrão USB de Alta Velocidade, Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-Fi Direct®.

6.15.3.Compatibilidade
Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 10 (32bit/64bit).

6.15.4.Utilização do Papel
Bandeja de entrada para papel: 100 folhas de papel normal.
Bandeja de saída: 30 folhas de papel normal.

6.15.5.Tinta
Garrafas de substituição de tinta original
1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas
3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 6.000 páginas.

6.15.6.Geral
Software disponível: Driver de Impressora e Scanner.
Tela: Visor LCD colorido"
Alimentação: bivolt automática.

6.15.7.Diversos
Manual de instalação, configuração e operação;
O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do 
equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos 
que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais 
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes 
na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do 
proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra 
disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica.
As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue 
junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da 
página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria.

6.15.8.Garantia
Garantia de 12 meses

6.16.FONTE ATX SLIM

Com as seguintes configurações mínimas:

6.16.1.Potência: 300w
6.16.2. Frequência 63 Hz
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6.16.3.Modelos Compatíveis:
 Lenovo ThinkCentre M73 – SFF
 Lenovo ThinkCentre M90p – SFF
 Lenovo ThinkCentre M91p – SFF
 Lenovo ThinkCentre M92p – SFF

6.16.4.Medidas:
Altura: 6,5cm
largura : 8,5cm
Comprimento: 17.5cm

6.16.5.Conectores:
Conector HDD: 3 
Conector SATA: 3
Conector Principal: 24 Pinos
Conector 4 Pinos: TFX12V 2.3 

6.16.6.Tensão (Voltagem): 110v/220V (Bivolt Automatico)

6.16.7.Diversos
Manual de instalação, configuração e operação;
O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas de todos os componentes do 
equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos 
que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas, manuais técnicos, folders e demais 
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes 
na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do 
proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra 
disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica.
As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue 
junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da 
página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria. 

6.16.8.Garantia
Garantia de 12 meses;

6.17.MULTIFUNCIONAL TIPO III

Com as seguintes configurações mínimas:

6.17.1 IMPRESSÃO
Tecnologia de impressão:Laser;
 Ciclo de Trabalho:150.000 páginas/mês;
A comprovação do volume mensal recomendado deverá ser por meio de documento oficial do fabricante (datasheet ou
website) ou declaração do fabricante confirmando tal ciclo;
Painel de controle frontal com display em LCD/configuração;
Memória:1 GB;
Processador:800 MHz;
Velocidade de Impressão:50 ppm;
Resolução:1200 x 1200 dpi;
Impressão - Frente e Verso.
Automático, para cópias e impressão;
Bandeja: Bandeja de entrada = 500;Bandeja de saída = 250
Tamanhos de papel: A4, Carta, Ofício;
Interfaces de comunicação: Uma porta Ethernet; Uma porta USB 2.0;
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6.17.2. SCANNER/DIGITALIZAÇÃO
 Resolução óptica:1200 x 1200 dpi; Em cores;
 Alimentação Automática (ADF)
 Mínimo de 70 folhas;

6.17.3. COPIADORA
Resolução de cópia: 1200 x 600 dpi
Escala de Redução/Ampliação
Permitir ampliar a original até 400% e reduzi-lo até 25%;

6.17.4. SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL
Plataforma Windows;

6.17.5. CABO DE CONEXÃO
Deverá ser fornecido todos os cabos necessários para a ligação, inclusive o de rede.
Deverá ser fornecido um Patch Cord certificado de no mínimo 2,5 metros;
Deverá ser fornecido Cabo de força conforme NBR 14136;

6.17.6.Diversos
Manual de instalação, configuração e operação;
O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
Deverá ser fornecido 4(quatro) toners originais, que atenda o volume de páginas mensais recomendados
pelo fabricante. 
Deverá  ser  apresentado  prospecto com  as  características  técnicas  de  todos  os  componentes  do
equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos
que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas,  manuais técnicos,  folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes
na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial.  Caso o componente não mais se encontra
disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica.
 As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue
junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da
página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria 

 6.17.7.GARANTIA
Garantia de  24 meses 

6.18.ESTABILIZADOR 500VA
6.18.1.Tensão: Bivolt automático: entrada 115/127/220V~ e saída 115V~ 
6.18.2.Potência: 500VA 
6.18.3.Tomadas: 4 tomadas padrão NBR 14136 
6.18.4.Leds: indicador de rede -Chave: liga/desliga embutida. 
6.18.5.Filtro de linha interno 
6.18.6.Fusível: Porta fusível externo
6.18.7.Diversos
Manual de instalação, configuração e operação;
O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
Deverá  ser  apresentado  prospecto com  as  características  técnicas  de  todos  os  componentes  do
equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos
que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas,  manuais técnicos,  folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes
na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e marca conforme informados na Proposta Comercial.  Caso o componente não mais se encontra
disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica.
As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue
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junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da
página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria
6.18.8. Garantia
Garantia de 12 meses;

6.19.SWITCH 8 PORTAS
6.19.1.Switch 8 portas RJ45 de auto-negociação 10/1000Mbps (Gigabit);
6.19.2.Suporta auto MDI / MDIX;
6.19.3.Controle de fluxo IEEE 802.3x;
6.19.4.Montagem em mesa ou na parede;
6.19.5.Plug and play, nenhuma configuração necessária.
6.19.6.Diversos
Manual de instalação, configuração e operação;
O equipamento deverá ser novo e constar na linha de comercialização do fabricante;
Deverá  ser  apresentado  prospecto com  as  características  técnicas  de  todos  os  componentes  do
equipamento ou documento oficial do fabricante, incluindo especificação de marca, modelo, e outros elementos
que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações cotadas,  manuais técnicos,  folders e demais
literaturas técnicas editadas pelos fabricantes. Serão aceitas cópias das especificações obtidas em sítios dos fabricantes
na Internet, em que constem o respectivo endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério do
proponente;
Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos de
mesmos modelos e  marca conforme informados na Proposta  Comercial.  Caso  o  omponente não mais  se  encontra
disponível no mercado, admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da mesma marca,
mediante declaração técnica.
As características técnicas obrigatórias deverão estar grifadas ou destacadas na documentação entregue
junto com a proposta comercial, além de estarem todas relacionadas em tabela específica indicando o número da
página da documentação onde encontrar sua comprovação, de forma a garantir uma rápida e melhor análise/vistoria 
6.19.7.Garantia
Garantia de 12 meses;

7. PRAZOS, LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO
7.1. Os equipamentos deverão ser entregues até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato ou instrumento
equivalente,  em local  indicado pelo  Contratante,  no  Município  de Castelo  –  ES,  em local  definido  pela  Secretaria
Municipal de Educação;
7.2. O Órgão determinará o local para entrega e verificará todas as condições e especificações, em conformidade com
este Termo de Referência;
7.3. Entende-se por entrega as seguintes atividades: o transporte dos produtos embalados para o local determinado
pelo Órgão, a entrega dos volumes, a desembalagem, a verificação visual do produto e sua reembalagem se for o caso;
7.4. Os equipamentos deverão ser novos e sem uso e deverão ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, não
sendo aceitos equipamentos com caixas violadas;
7.5. No ato da entrega, a gerência responsável emitirá TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO relacionando todos os
produtos recebidos, nos termos da Nota Fiscal;
7.6.  Os  produtos  serão  objeto  de  inspeção,  que  será  realizada  por  pessoa  designada  pela  gerência  responsável,
conforme procedimentos a seguir:
7.6.1. Abertura das embalagens;
7.6.2. Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas
pela CONTRATADA;
7.6.3. Colocação do produto em funcionamento, se for o caso;
7.6.4. Teste dos componentes se for o caso; 
7.6.5. O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis; 
7.7. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte ou de mau funcionamento do produto, verificados na inspeção
do mesmo, este deverá ser substituído por outro com as mesmas características, no prazo de até 20 (VINTE) dias
corridos, a contar da data de realização da inspeção;
7.8. Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações técnicas exigidas no
Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a gerência responsável emitirá o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
7.9. Nos casos de substituição do produto, iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos nestas CONDIÇÕES DE
RECEBIMENTO;
7.10. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas com o frete, transporte, seguro e demais custos advindos da
entrega dos produtos.

8. DA GARANTIA
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8.1. Garantia total dos equipamentos (compreendendo o suporte técnico de todo hardware e periféricos) será de no
mínimo 60 (sessenta) meses on site, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. No item Notebook a
bateria deve possuir no mínimo 12 (doze) meses de garantia do fabricante on site;
8.2. Garantia total dos demais equipamentos e periféricos será de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo do equipamento.
8.3. A garantia dos equipamentos deverá seguir, sob pena de desclassificação, as especificações de cada item constante
deste Termo de Referência. Caso a licitante não informe em sua proposta o prazo e as condições de garantia, expressas
neste  Termo de Referência  para  cada item,  será  considerado que a  mesma aceitou integralmente estes  prazos  e
condições;
8.4. Caberá à CONTRATADA a substituição de todas e quaisquer peças ou componentes necessários à total recuperação
do equipamento, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, exceto em casos de Acidentes ou quedas de
responsabilidade da CONTRATANTE e Manutenções realizadas por pessoa física ou por empresas não autorizadas pela
CONTRATADA;
8.5. A garantia deve ser prestada por rede de assistência técnica credenciada pelo fabricante dos equipamentos;
8.6.  No  caso  de  substituição  de  peças,  deverão  ser  fornecidos  componentes  sempre  novos  e  de  primeiro  uso,
apresentando padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos originais;
8.7. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos técnicos da administração, sem necessidade de autorização
prévia e sem perda da garantia;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Acompanhar e fiscalizar o contrato por intermédio da atuação do Gestor do contrato formalmente designado;
9.2. Encaminhar as demandas formalmente, preferencialmente, por meio de Chamados Técnicos, de acordo com as
regras estabelecidas neste Termo de Referência;
9.3. Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, de acordo com
as especificações contidas neste Termo de Referência;
9.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis ao contrato e conforme
previsto neste Termo de Referência;
9.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
9.6.  Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos equipamentos
objeto deste Termo de Referência;
9.7. Notificar à CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos produtos fornecidos para
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
9.8. Permitir o acesso dos funcionários da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para entrega, instalação e
manutenção, respeitando as normas que disciplinam a segurança do patrimônio, das pessoas e das informações.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Entregar os produtos adquiridos nos prazos e condições estabelecidos neste Termo de Referência; 10.2. Promover
a entrega nos endereços informados pelo CONTRATANTE;
10.3.  Indicar  formalmente  preposto  apto  a  representá-la  junto  à  CONTRATANTE,  que  deverá  responder  pela  fiel
execução do contrato;
10.4. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do Gestor do contrato, inerentes à execução do objeto
contratual;
10.5.  Reparar  quaisquer  danos diretamente causados à  CONTRATANTE ou a  terceiros  por  culpa ou dolo  de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a
responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE;
10.6. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias para a verificação das condições do objeto em questão pela
CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo,
sempre que considerar a medida necessária;
10.7. Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação, fornecendo os equipamentos
objeto deste Termo de Referência nos prazos e condições estabelecidos;
10.8.  Manter,  durante a execução do Contrato,  equipe técnica composta por profissionais  devidamente habilitados,
treinados e qualificados para fornecimento dos equipamentos a que se destina o objeto pretendido nesta contratação;
10.9. Apresentar comprovantes das especificações técnicas dos equipamentos constante neste Termo de Referência;
10.10. Obedecer, rigorosamente, as condições deste Termo de Referência, devendo qualquer alteração ser autorizada
previamente por escrito pela CONTRATANTE;
10.1.. Não propalar informações sigilosas ou as de uso restrito da CONTRATANTE que tenha acesso para fornecimento
dos produtos adquiridos;
10.12. Regularizar, sem quaisquer ônus e quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de ser declarada inidônea ou
sofrer demais penalidades, as possíveis irregularidades observadas no decorrer da entrega ou quando do funcionamento
irregular de algum dos equipamentos fornecidos.

11. AMOSTRA
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11.1. A licitante vencedora, sob pena de desclassificação, deverá apresentar uma amostra dos produtos ofertados, de
acordo com as especificações exigidas, no prazo de até 10 (dez) dias após a solicitação.

12. SANSÕES
12.1. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para o fornecimento do(s) produto(s),
sujeitando-se às penalidades constantes nos artigos 86 e 87 da Lei nº8.666/1993, a saber:

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo
para a Secretaria;
b) MULTA POR MORA – 0,33%(zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10%(dez por cento),
incidente  sobre  o  valor  da  parcela  em atraso  nos  casos  de  descumprimento  do  prazo  para  entrega  do(s)
produto(s) ou descumprimento do prazo estabelecido no item 7.11, que será calculada pela fórmulaM=0,0033 X
C X D. (Tendo como correspondente: M= valor da multa, C=valor da obrigação e D=número de dias em atraso);
c) MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo
atraso superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa
estabelecida no item anterior;
d)  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com a Prefeitura  Municipal  de
Castelo, nos casos de recusa de fornecer o(s) produto(s);
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos casos de prática
de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio,
fraude, adulteração de documentos ou omissão de declaração falsa, por um período de até 2(dois) anos;

12.2. Da aplicação de penalidade caberá recurso, conforme disposto no art.109 da Lei nº8.666/1993;
12.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Secretaria após a devida notificação e o transcurso do
prazo estabelecido para a defesa prévia;
12.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada
a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o
local de entrega das razões de defesa;
12.5. O prazo para apresentação da defesa prévia será de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser
observada a regra da contagem do prazo estabelecida no art.110 da Lei nº8.666;1993;
12.6.  A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Prefeito Municipal,  facultada a
defesa do interesse no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser
requerida após 02(dois) anos de sua aplicação.
12.7. Ao LICITANTE que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar
com o Município, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de Fornecedores, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida.
12.8. A CONTRATADA que praticar infração prevista no art. 81, inciso III, será declarada inidônea, ficando impedida de
licitar e contratar com a administração estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando
ressarcida a Administração dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da respectiva sanção.
12.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação.
12.10. As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
12.11. As sanções serão obrigatoriamente registradas, no caso de suspensão do direito de licitar, o LICITANTE deverá
ser descredenciado pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na Ata de Registro de
Preços, e das demais cominações legais.
12.12. A multa e/ou glosa aplicada após regular processo administrativo deverá ser recolhida no prazo máximo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela CONTRATANTE.

13. FORMA DE PAGAMENTO
13.1. Os encargos financeiros do Estado restringir-se-ão ao pagamento dos produtos adquiridos, devidamente recebidos,
e aceitos integralmente ou em parte claramente mensurável (incluindo produtos, artefatos acessórios, documentos e
controles) para cada Ordem de Serviço. As Ordens de Serviço, a critério do Estado, poderão ser divididas em produtos
intermediários de escopo definido.
13.2. O Gestor do Contrato terá o prazo máximo de quatro dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal, para as
devidas conferências e atesto, desde que não haja fato impeditivo para o qual tenha concorrido, de alguma forma, a
CONTRATADA.
13.3.  Para  que  seja  efetuado  o  pagamento,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  Nota  Fiscal  e  comprovar  a  sua
regularidade fiscal perante a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débitos Relativa às Contribuições Previdenciárias e
às de Terceiros), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS – CRF), a
Economia Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela



licitação/Mod. Nº – PE 121/2021
N do Processo – 10.052/2021

N da Folha Assinatura

Receita Federal do Brasil) e para com a Justiça Trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT), admitida
certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei.
13.4. As notas fiscais apresentadas em desacordo com o estabelecido neste Termo de Referência serão devolvidas à
CONTRATADA.
13.5. O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta e nota de empenho.
13.6.  Eventual  mudança do CNPJ do  estabelecimento  da CONTRATADA (matriz/filial)  encarregada da execução do
contrato, entre aqueles constantes dos documentos de habilitação, terá de ser solicitada formal e justificadamente, com
antecedência mínima de oito dias úteis da data prevista para o pagamento da nota fiscal, não se aceitando pedido de
substituição de CNPJ após o dia 30 de novembro de cada ano.
13.7. Os pagamentos somente serão efetivados por meio de crédito em conta-corrente da CONTRATADA.

14. DA FISCALIZAÇÃO
14.1.  A Secretaria Municipal  de Educação deverá  indicar na assinatura do contrato  o Gestor  do mesmo, que será
responsável pela fiscalização do cumprimento do contrato;

15. DA FORMAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS
15.1. A formação de registro de preços é o instrumento mais adequado para atender os interesses da Administração
pelas  razões  adiante  expostas.  Ademais,  a  formação  de  registro  de  preços  independe  de  indicação  da  dotação
orçamentária. Que implica dizer que a Administração não precisa aguardar a liberação do orçamento para deflagrar o
certame. A formação de registro de preços, de imediato, permite que as aquisições ocorram com celeridade, tão logo
haja dotação orçamentária, resultando em eficiência nas atividades administrativas.
15.2. Possibilidade de utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos não participantes do certame:
15.3.  Durante sua vigência,  a Ata  de Registro de Preços  poderá ser  utilizada por  qualquer  órgão ou entidade da
Administração, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a este órgão gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantajosidade. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, na
sua  totalidade,  a  cem  por  cento  dos  quantitativos  originalmente  registrados  na  Ata  de  Registro  de  Preços,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. Justifica-se a possibilidade de utilização por
outros órgãos e entidades:
a) por tratar-se de aquisições de equipamentos de TI. Tais objetos são demandados por boa parte da Administração; 
b) além disso, a previsão de fornecimento para órgãos e entidades aderentes tornará o certame mais atrativo aos
fornecedores, o que refletirá de forma positiva na sua competitividade e a obtenção de proposta mais vantajosa à
Administração. 

16. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Homologado o resultado da licitação, a adjudicatária será formalmente convocada para retirar, assinar e devolver a
Ata de Registro de Preços que firmará o compromisso para futura contratação, a qual corresponderá à Minuta da Ata de
Registro de Preços anexa ao edital adaptada à proposta vencedora, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e
alterações subsequentes;
16.2. A vigência da (s) Ata (s) de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu
extrato no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, vedada sua prorrogação.

17. RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:
17.1- O presente termo de referência foi elaborado pela servidora da Secretaria Municipal de Educação a Srª. Verônica
Ster Martins.

Castelo, ES, 01 de Setembro de 2021

JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA PIN
Secretário Municipal de Educação



licitação/Mod. Nº – PE 121/2021
N do Processo – 10.052/2021

N da Folha Assinatura

ANEXO II
MODELO DA PROPOSTA

EMPRESA PROPONENTE
LOCAL E DATA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO no XXX/2021

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO No XXX/
2021, declarando aceitar eventuais correções feitas pela Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de
cálculo e/ou de digitação em nossa planilha de quantidades e preços.

LOTES DESTINADOS A PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ENTRE ME/EPP

ITEM TIPO Especificação UND QTD Marca Valor
Unitário

Valor Total

01 Microcom
putador 
(Desktop)
TIPO I 

Microcomputadores  com  8  GB
de  memória  RAM,  uma  (1)
unidade  de  disco  rígido  SSD
(Solid  State  Drive)  com
capacidade  de  armazenamento
total  de  256  GB,  monitor  com
tamanho  mínimo  de  21,5
polegadas,  sistema  operacional
Windows  10.  Garantia  de  60
meses. 

Unidade 75

02 Microcom
putador 
(Desktop)
TIPO II 

Microcomputadores  com 32  GB
de  memória  RAM,  uma  (1)
unidade  de  disco  rígido  SSD
(Solid  State  Drive)  com
capacidade  de  armazenamento
total  de  512  GB,  monitor  com
tamanho  mínimo  de  23,8
polegadas,  sistema  operacional
Windows  10.  Garantia  de  60
meses. 

Unidade 12

03 Notebook Notebooks  com  8  GB  de
memória RAM, uma (1) unidade
de disco rígido SSD (Solid State
Drive)  com  capacidade  de
armazenamento  total  de  256
GB,  monitor  com  tamanho
mínimo  de  14  polegadas,
sistema  operacional  Windows
10. Garantia de 60 meses. 

Unidade 112

04 Multifunci
onal
TIPO I 

Multifuncional 33 PPM em preto
15 PPM em cores, com sistema
de impressão colorido, conexão
wi-fi,  com bult-ink instalado de
fábrica, velocidade de impressão
de no mínimo 33 ppm em preto
e 15 ppm em cores,  resolução
mínima  da  impressão  5.760  x
1.440  DPI  de  resolução
otimizada em papel.

Unidade 25

05 Smart TV Smart TV 65 polegadas para uso
em sala de videoconferência. 

Unidade 70



licitação/Mod. Nº – PE 121/2021
N do Processo – 10.052/2021

N da Folha Assinatura

06 Cabo Cabo Hdmi 05m Blindado 2.0 
Ethernet 05 Metros 4k 3d

Unidade 450

07 Cabo de 
Rede

Cabo  de  Rede  Cobre  CAT5
24AWG+ 4P CX C/305 Metros.

Unidade 30

08 Conector 
TIPO I

Conector RJ-45 Cat. 5e Unidade 1000

09 Conector 
TIPO II

Conector RJ-45 – Femea Cat. 5e Unidade 100

10 Conector 
TIPO III

Conector RJ-11 – Femea Cat. 3 Unidade 100

11 Alicate  Alicate de Crimpagem RJ-45 Unidade 02

12 Testador 
de cabo 

Testador de cabo de rede-RJ11/
RJ45

Unidade 02

13 Switch Switch Avançado 24 Portas Unidade 24

14 Roteador Roteador Wifi com Tecnologia 
Mesh

Unidade 30

15 Multifunci
onal
TIPO II

 Multifuncional Colorida Unidade 28

16 Fonte Atx
Slim

Fonte Atx Slim Unidade 30

17 Multifunci
onal 
TIPO III

Multifuncional Laser 
Monocromática A4 – 50 PPM

Unidade 7

18 Estabiliza
dor 

Estabilizador 500VA Unidade 200

19 Switch Switch 8 Portas Unidade 22

VALOR TOTAL

ITENS DESTINADOS A AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM TIPO Especificação UND QTD Marca Valor
Unitário

Valor Total

20 Microcom
putador 
(Desktop)
TIPO I 

Microcomputadores  com  8  GB
de  memória  RAM,  uma  (1)
unidade  de  disco  rígido  SSD
(Solid  State  Drive)  com
capacidade  de  armazenamento
total  de  256  GB,  monitor  com
tamanho  mínimo  de  21,5
polegadas,  sistema  operacional
Windows  10.  Garantia  de  60
meses. 

Unidade 225

21 Microcom
putador 
(Desktop)
TIPO II 

Microcomputadores  com 32  GB
de  memória  RAM,  uma  (1)
unidade  de  disco  rígido  SSD
(Solid  State  Drive)  com
capacidade  de  armazenamento
total  de  512  GB,  monitor  com
tamanho  mínimo  de  23,8

Unidade 38



licitação/Mod. Nº – PE 121/2021
N do Processo – 10.052/2021

N da Folha Assinatura

polegadas,  sistema  operacional
Windows  10.  Garantia  de  60
meses. 

22 Notebook Notebooks  com  8  GB  de
memória RAM, uma (1) unidade
de disco rígido SSD (Solid State
Drive)  com  capacidade  de
armazenamento  total  de  256
GB,  monitor  com  tamanho
mínimo  de  14  polegadas,
sistema  operacional  Windows
10. Garantia de 60 meses. 

Unidade 338

23 Multifunci
onal
TIPO I 

Multifuncional 33 PPM em preto
15 PPM em cores, com sistema
de impressão colorido, conexão
wi-fi,  com bult-ink instalado de
fábrica, velocidade de impressão
de no mínimo 33 ppm em preto
e 15 ppm em cores,  resolução
mínima  da  impressão  5.760  x
1.440  DPI  de  resolução
otimizada em papel.

Unidade 75

24 Smart TV Smart TV 65 polegadas para uso
em sala de videoconferência. 

Unidade 210

25 Multifunci
onal 
TIPO III

Multifuncional Laser 
Monocromática A4 – 50 PPM

Unidade 23

VALOR TOTAL

DEMAIS CONDIÇÕES:

Igualmente, declaramos que: 

a) Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas, indiretas e quaisquer outras necessárias à total e
perfeita execução do objeto desta Licitação, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo Município; 

b) As condições de pagamento são aquelas estabelecidas no ato convocatório do certame em epígrafe; 

c) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

Por necessário informamos que: 
a) Será responsável pela relação negocial de nossa empresa com o Município a pessoa do Senhor (a) .........., portador
(a)  da  cédula  de  identidade  nº  ......  e  do  CPF-MF  nº  ...........,  com  endereço  ..........,  telefone  (s)  ..........  e  e-
mail ............. 

b) Nosso domicílio bancário é ......... (nome do banco, nº do banco, nº da agência e nº da conta-corrente) ......... 

c) Toda correspondência eletrônica dirigida a nossa empresa deverá sê-lo feito ao endereço _____@________.______.

d) Temos conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos a serem executados e é de concordância com os
termos do edital do Pregão Eletrônico nº. 000/2021 e seus Anexos.

 Nome do Representante Legal da Empresa
CNPJ da Empresa

mailto:_____@________.______
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ANEXO III
TERMO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA E SOB AS PENAS DA LEI

DECLARAÇÃO

Em  cumprimento  as  determinações  da  Lei  nº  8.666/93,  para  fins  de  participação  no  Pregão  Eletrônico  nº
____/2021, a empresa ________ (razão social)_____, estabelecida à __________(Endereço Completo)__________,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara que conhece e aceita todas as condições do Edital
do  Pregão Eletrônico em epígrafe,  bem como os encargos trabalhistas,  fiscais  e  previdenciários  e  que a  proposta
apresentada atende integral e irretratavelmente os requisitos constantes do ato convocatório e seus anexos, e que:

a) Não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;

b) Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;

c)  Não existe superveniência de fato impeditivo à sua habilitação/participação e está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;

d) Não existe participação, a qualquer título, de dirigente ou servidor de entidades ou órgãos da Administração Pública
Municipal;

e) Não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

f) Assume inteira e completa responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, e que tem pleno conhecimento dos
locais e condições de acesso, e fornecimento de material e mão de obra.

g) Se enquadra na condição de ME ou EPP, nos termos do Artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e
não está inserida nas excludentes hipóteses do §4º daquele Artigo, para fins do exercício dos benefícios previstos na
mencionada lei.

 OU 

h) NÃO se enquadra na condição de ME ou EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014. Por ser a
expressão da verdade, eu ......, Carteira de Identidade nº. .........., CPF Nº. ........., representante legal desta empresa,
firmo a presente. 

Por  ser  a  expressão  da  verdade,  eu  _________________________________,  Carteira  de  Identidade  nº
_____________, CPF nº _______________, representante legal desta empresa, firmo a presente.

(Local e Data)
_____________________________________
(Nome e assinatura do representante legal)

OBS.: A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro
de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras
figuras penais e das sanções previstas no instrumento convocatório.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXX/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2021

CONTRATO DE  AQUISIÇÃO DE  XXXXXXX,  QUE
ENTRE SI FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E A
EMPRESA XXXXXX.

O MUNICÍPIO DE CASTELO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ 27.165.638/0001-39, situado a
Avenida Nossa Senhora da Penha,  103,  Centro,  Castelo-ES,neste  ato representado por  seu Prefeito  Municipal,  Sr.
XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, xxxxxx, agente político, inscrito no CPF sob o n° 000.000.000-00, RG sob o nº 0000000-
SSP/ES, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxx, nº 0000, Bairro xxxxxxxxxxxxx, nesta cidade de Castelo-ES por meio
da SECRETARIA DE XXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXX, nº. XXX – Bairro Centro, CEP. XX.XX-XXX, e do outro
lado, a empresa (XXXXXXXXXX), inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXX, com sede a (XXXXXXXXXX), (número),
(Bairro),  (CEP),  (Cidade),  (Estado),  doravante  denominada  CONTRATADA,neste  ato  representada  pelo(a)  Sr.(a)
(nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de Identidade nº XXXXX e do CPF nº XXXXXX,
residente e domiciliado a (XXXXXXXXX), nº XXXX, Bairro: XXXXX, CEP XXXXX, acordam e ajustam firmar o presente
contrato,  em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 000/2020, e a legislação vigente,  mediante as cláusulas e
condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1.1. A execução do presente Contrato obedecerá à seguinte legislação: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Institui,
no âmbito  da União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  modalidade de licitação  denominada pregão);  Decreto
Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000 (Regulamenta a modalidade de licitação denominada pregão); Decreto
Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005 (Regulamenta o pregão na forma eletrônica); Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte) e sua alteração LC nº
147/14; Decreto Federal nº. 10.024 de 20 de setembro de 2019 (regulamenta licitação, na modalidade pregão, na forma
eletrônica, para aquisição de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre a dispensa
eletrônica, no âmbito da administração pública federal), subsidiaria a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei
de licitações e contratos administrativos) e suas posteriores alterações, Decreto Municipal Nº 12.149, de 28 de maio de
2013  que  regulamenta  o  Sistema  de  Registro  de  Preços  no  âmbito  da  Administração  Pública  Municipal,  Lei
Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, bem como as exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

2.1. São  partes  integrantes  deste  Contrato  como se  nele  transcritos  estivessem o Edital  do  Pregão Eletrônico  nº
000/2021 e seus Anexos, bem como, a Proposta da Contratada, e demais peças que constituem o Processo do Edital do
supracitado Pregão Eletrônico, aos quais expressamente se vincula.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA
3.1. A minuta deste Contrato foi aprovada pela Procuradoria Geral do Município de Castelo, nos termos do Parágrafo
Único do art. 38, da Lei n° 8.666/1993 e inciso IX, do art. 30, do Decreto n° 10.024/2019.

CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO
4.1. Constitui  objeto  do  presente  contrato é  contratação de empresa  fornecedora  para  compra  de  computadores
portáteis (notebooks), estações de trabalho microcomputadores (desktops), com garantia de funcionamento on-site pelo
período de 60 (sessenta) meses, impressoras multifuncionais, televisores,  cabo HDMI, periféricos de informáticas e
telecomunicação, visando atender as demandas dos setores e unidades escolares, integrantes da Secretaria Municipal de
Educação., de acordo com as condições e especificações técnicas do Termo de Referência deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO PARA A ENTREGA DO OBJETO
5.1. A entrega deverá ser realizada após a Ordem de Fornecimento/Empenho emitida pelo Setor de Compras, não
realizando a entrega, o fornecedor deverá se justificar perante o Município no prazo máximo de 48 h (quarenta e oito
horas), devendo o Município de Castelo se manifestar acerca da dilação do prazo, conforme discriminado no Termo de
Referência.
5.2. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias, a contar do envio à empresa da nota de empenho e “ordem
de autorização de serviço”, com os tipos de produtos a serem solicitados e quantidades e será sobre demanda;
5.3. Caso a empresa contratada localize-se fora da sede do Município de Castelo – ES, caberá a ela arcar com os custos
do transporte e entrega dos materiais no endereço citado, independente do volume e quantidade dos pedidos, ficando
ainda sob sua responsabilidade a descarga deles;
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5.4.  O local de entrega será no almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Castelo, localizado na Avenida Nossa
Senhora da Penha, nº 103, Castelo-ES.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência do Contrato será até 31 de dezembro de 2021, a partir da data da sua publicação, podendo,
por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, limitado a sua duração a 60 (sessenta)
meses, nos termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR CONTRATADO
7.1. Pelo objeto  do presente do contrato,  a  CONTRATANTE pagará à  CONTRATADA o  valor global de R$ XXX
(XXXXX), de acordo com o descrita tabela abaixo:

Item DESCRIÇÃO UND QTD VL. UNIT. VL. TOTAL

1 XXXXXXXXX UND XX R$          -  R$          -   

CLÁUSULA OITAVA – DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. Todas as despesas decorrentes deste Contrato correrão na funcional programática, assim especificada:

Dotações Orçamentárias Elemento de Despesa Ficha Fonte de Recurso

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo;
9.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, inclusive
aquelas com eventuais deslocamentos, enquanto perdurar a vigência da garantia dos serviços;
9.3. Todos  os  encargos  decorrentes  de  possíveis  contratos,  tais  como:  obrigações  civis,  trabalhistas,  fiscais,
previdenciários, ou quaisquer outros, serão de exclusiva responsabilidade do Contratado;
9.4. A Contratada ficará obrigada a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas
pela Lei;
9.5. Entregar o objeto deste Contrato, atendidos os requisitos e observadas as normas constantes no Edital e seus
Anexos;
9.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos;  nem permitir  a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
9.7. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;
9.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento da
Contratante;
9.9. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou prepostos quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício
das atividades;
9.10. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada de total
responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
9.11. Custear o transporte e a instalação do equipamento durante a prestação do serviço;
9.12. Transportar os equipamentos e disponibilizar mão de obra para entrega dos mesmos;

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Prestar  à  CONTRATADA as  informações  e  os  esclarecimentos  necessários  ao  cumprimento  do  objeto  deste
Contrato;

10.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, podendo realizar testes no objeto fornecido;

10.3. Atestar as Faturas (“Invoices”)/Notas Fiscais;

10.4. Efetuar os pagamentos devidos nos prazos estabelecidos;

10.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em Técnica, aplicação de sanções e
alterações do mesmo.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
11.1. O preço consignado no contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data
da assinatura do contrato, conforme variação do IGPM (Índice Geral  de Preço de Mercado) ou outro índice oficial
pertinente à Administração Pública, que permanecerá imutável pelos próximos 12 meses.

11.2.  Nos reajustes  subsequentes ao primeiro,  o interregno mínimo de um ano será contado a partir  dos efeitos
financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

12.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, mediante Termo Aditivo, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessárias, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato, de acordo com o §1º, do artigo 65, da Lei nº. 8.666/93.

12.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25%, de acordo
com o §2º, do artigo 65, da Lei nº. 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. O  pagamento  será  efetuado  até  30  (trinta)  dias,  a  contar  da  data  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura
devidamente atestada pelo Responsável do Recebimento do objeto licitado, pela CONTRATANTE, mediante apresentação
da Fatura acompanhado de a Nota Fiscal, Recibo e Certidões do INSS e FGTS em vigência,  uma vez satisfeitas as
condições estabelecidas no Contrato.

13.2. O pagamento será creditado em favor dos fornecedores dos serviços para os órgãos participantes desse certame,
mediante crédito em conta bancária.

13.3.  Será procedida consulta  "ON LINE" junto ao  SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado ao fornecedor,
para verificação da situação dele, relativamente às condições exigidas no empenho, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.

13.4. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a(s) empresa(s) vencedora(s) não tenha(m) concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo órgão solicitante, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)
    365

I = (6/100)
     365 I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.5.  Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na Prefeitura
Municipal  de Castelo, em favor do fornecedor.  Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente,  a
diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. A CONTRATANTE exercerá fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar
o exercício deste direito.
14.2. A fiscalização da contratação será exercida por servidor indicado pela Secretaria Requisitante, para acompanhar e
controlar a execução do presente contrato, de acordo com o estabelecido no Art. 67 e parágrafos da Lei Federal Nº.
8666/93 e alterações.
14.3. A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da CONTRATADA.

14.4. A  ação  ou  omissão,  total  ou  parcial,  da  fiscalização  da  Contratante,  não  eximirá  a  Contratada  de  total
responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.



licitação/Mod. Nº – PE 121/2021
N do Processo – 10.052/2021

N da Folha Assinatura

14.5. Caberá ao fiscal designado, sob as penas da lei, rejeitar totalmente ou em parte, o objeto que não esteja de
acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, bem como determinar prazo para regularização do
objeto que esteja em desconformidade com o estabelecido no Termo de Referência do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIRA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
15.1. Garantia total dos equipamentos (compreendendo o suporte técnico de todo hardware e periféricos) será de no
mínimo 60 (sessenta) meses on site, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento. No item Notebook a
bateria deve possuir no mínimo 12 (doze) meses de garantia do fabricante on site;
15.2. Garantia total dos demais equipamentos e periféricos será de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento definitivo do equipamento.
15.3. A  garantia  dos  equipamentos  deverá  seguir,  sob  pena  de  desclassificação,  as  especificações  de  cada  item
constante deste Termo de Referência. Caso a licitante não informe em sua proposta o prazo e as condições de garantia,
expressas neste Termo de Referência para cada item, será considerado que a mesma aceitou integralmente estes prazos
e condições;
15.4. Caberá  à  CONTRATADA  a  substituição  de  todas  e  quaisquer  peças  ou  componentes  necessários  à  total
recuperação do equipamento, sem quaisquer ônus adicionais para CONTRATANTE, exceto em casos de Acidentes ou
quedas  de  responsabilidade  da  CONTRATANTE  e  Manutenções  realizadas  por  pessoa  física  ou  por  empresas  não
autorizadas pela CONTRATADA;
15.5. A garantia deve ser prestada por rede de assistência técnica credenciada pelo fabricante dos equipamentos;
15.6.  No caso  de  substituição  de  peças,  deverão  ser  fornecidos  componentes  sempre  novos  e  de  primeiro  uso,
apresentando padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos originais;
15.7. A abertura do gabinete poderá ser realizada pelos técnicos da administração, sem necessidade de autorização
prévia e sem perda da garantia;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, oriundo do Pregão Eletrônico nº XXX/2021, a Administração poderá
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

a) Advertência,  nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que não gerem prejuízo para a
Secretaria;

b) Multa:

b.1 – MULTA POR MORA – 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, limitado a 10% (dez por cento), incidente
sobre o valor da parcela em atraso nos casos de descumprimento do prazo para entrega do(s) produto(s).

b.2 – MULTA DE INADIMPLEMENTO – 2,0%(dois por cento), incidente sobre o valor global da contratação, pelo atraso
superior a 30(trinta) dias ou recusa em fornecer o(s) produto(s), aplicada cumulativamente com a multa estabelecida no
item anterior;

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar, contratar e subcontratar com 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 o contatado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorridos o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior. 

16.2. Serão Causas de Declaração de Inidoneidade, conforme art. 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93, dentre outras:

a) Recusar a Nota de Empenho da Despesa;

b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;

c) Ensejar o retardamento da execução do seu objeto;

d) Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Cometer fraude fiscal.
16.3. As sanções previstas nas alíneas “a” e “c” e “d” do subitem 16.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente ou
não, com a alínea b do referido item, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de até
5 (cinco) dias úteis;
16.4.  Nos termos do art. 7º da lei 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da mesma lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e das demais penalidades legais, garantindo o direito à ampla defesa, a licitante que der causa as alíneas  do
subitem 16.2.
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16.5. O atraso injustificado na execução, conforme estipulado no Edital, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá
ensejar a exclusão da referida empresa da Ata de Registro de Preço, bem como a aplicação das sanções elencadas neste
Edital.

16.6. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da empresa ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, casos não cumpridos, serão cobrados judicialmente.

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – RESCISÃO

17.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com
o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº. 8.666/93 e alterações:

1. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

2. A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII,
XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93;

b)  Amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  da  licitação,  desde  que  haja
conveniência para a Administração;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.
3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93, sem que haja
culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a:

a) Devolução de garantia;

b) Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;

c) Pagamento do custo de mobilização.

4.Ocorrendo  impedimento,  paralisação  ou  sustação  do  Contrato,  o  cronograma  de  execução  será  prorrogado
automaticamente por igual tempo.

5. A  rescisão  por  descumprimento  das  cláusulas  contratuais  acarretará  a  retenção  dos  créditos  decorrentes  deste
Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

19.1 A execução do presente Contrato bem como os casos omissos regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos
preceitos de Direito Público, aplicando, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de
Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº. 8.666/93 e alterações, combinado com inciso XII, do Artigo 55, do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO

19.1 Este Contrato será publicado em forma de extrato, em órgão de imprensa oficial, no prazo de 10 (dez) dias,
corridos contados a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1 As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, com renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do presente instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para todos os efeitos legais.

Castelo-ES, XXX, de XXXXXX de 2021.

PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITO
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REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA XXXXXXXX

CONTRATADA

 (LOCAL E DATA)

_______________________
Assinatura do Responsável da Empresa
(identificação/qualificação)
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº  ____/2021
Pregão Eletrônico Nº _____/2021

O Município de Castelo, ES, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103,
Centro, Castelo – ES, CEP: 29.360-000, inscrita no CNPJ sob o nº 27.165.638/0001-39, neste ato representado pelo Sr.
xxxxxxxxxxxxx,  Prefeito,  com  interveniência  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO  –  ÓRGÃO
GERENCIADOR do  Registro  de  Preços,  e  sua  respectiva  secretário,  Sr.º.  xxxxxx, considerando  o  julgamento  da
licitação na modalidade de Pregão Eletrônica nº __/2021, para Registro de Preços, bem como, a classificação das
propostas, e a respectiva homologação, resolve registrar os preços das empresas ________________, nas quantidades
estimadas,  de  acordo  com  a  classificação  por  elas  alcançadas  por  item,  atendendo  as  condições  previstas  no
Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº 10.520/2002, e
pela Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Registro de Preços para  a futura contratação de empresa fornecedora para compra de computadores portáteis
(notebooks), estações de trabalho microcomputadores (desktops), com garantia de funcionamento on-site pelo período
de  60  (sessenta)  meses,  impressoras  multifuncionais,  televisores,  cabo  HDMI,  periféricos  de  informáticas  e
telecomunicação, visando atender as demandas dos setores e unidades escolares, integrantes da Secretaria Municipal de
Educação, no formato de  REGISTRO DE PREÇOS, visando a reposição do estoque de almoxarifado, manutenção e
reposição de equipamentos com defeito nas escolas da Rede Municipal de Ensino,  conforme especificado no Edital de
Pregão Eletrônico ____/2021, que passa a fazer parte desta Ata, acompanhado de a documentação e proposta de
preços apresentadas pelas licitantes classificadas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 –  Os preços a serem pagos, nesta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, e nele estão inclusas todas as espécies de
tributos, diretos e indiretos, salários, encargos e obrigações sociais, seguros, fretes, material, mão de obra, combustível
e quaisquer despesas inerentes à compra.
2.2 – Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste instrumento.
2.3 – A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir,
facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas
na  Lei  Federal  nº  8.666/93,  consolidada,  mediante  fundamentação,  assegurando-se  ao  beneficiário  do  registro  a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA
EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.1 –  Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo mercado, o
órgão gerenciador deverá:

a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.

3.2 –  Quando o preço de mercado tornar-se superior  aos  preços  registrados  e  o  fornecedor,  mediante oferta  de
justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar  o  fornecedor  do  compromisso  assumido,  sem  aplicação  de  sanção  administrativa,  desde  que  as
justificativas  sejam  motivadamente  aceitas  e  o  requerimento  ocorra  antes  da  emissão  de  autorização  de
fornecimento;

b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
3.3 –  Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro de
Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de
restabelecer as condições originalmente pactuadas.
3.5 –  A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove a
ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração de
seus encargos.
3.6 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior,
deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória
de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
3.7 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo caráter
possibilite  à  parte  interessada  a  sua  aferição  ao  tempo  da formulação/aceitação  da  proposta,  bem como aqueles
decorrentes  exclusivamente  da  variação  inflacionária,  uma  vez  que  inseridos,  estes  últimos,  na  hipótese  de
reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não ultrapasse o
prazo de um ano.
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3.8 – Não será concedida a revisão quando:
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou

após a finalização da vigência da Ata;
c) Ausente  o  nexo  de  causalidade  entre  o  evento  ocorrido  e  a  majoração  dos  encargos  atribuídos  à  parte

interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
3.9  –  Em  todo  o  caso,  a  revisão  será  efetuada  por  meio  de  aditamento  contratual,  precedida  de  análise  pela
Procuradoria Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.
3.10 –  Ocorrendo reajustamento  de preços,  autorizado pelo  Governo Federal,  os  mesmos serão  reajustados  pela
variação do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia da apresentação da Proposta e o dia da
entrada em vigor do novo preço, aplicado sobre o preço proposto.

CLÁUSULA QUARTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:
a) Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no mercado;
d) Incorrer em inexecução total ou parcial da ata e Ordens de Fornecimento decorrentes do registro de preços;

4.1.2 -  Pelo fornecedor,  quando, mediante solicitação formal  e expressa,  comprovar a impossibilidade, por caso
fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de
Preços.

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o contraditório,
será formalizado por decisão da autoridade competente.

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, quando
motivada pela  ocorrência  de infração cometida pelo  particular,  observados os  critérios  estabelecidos  na cláusula
décima primeira deste instrumento.

4.3  - Da  decisão  da  autoridade  competente  se  dará  conhecimento  aos  fornecedores,  mediante  o  envio  de
correspondência, com aviso de recebimento.
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através
de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente
ao da publicação.
4.5 - A solicitação,  pelo fornecedor,  de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e
decisão da Administração.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1.  Os  pagamentos  serão  efetuados  em  até  30  (trinta)  dias  posteriores  a  apresentação  das  Notas  Fiscais
correspondentes, que serão atestadas pelos Secretários Municipais das respectivas pastas.
5.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e reapresentação, acrescendo-
se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.
5.3. O CNPJ constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo constante da Proposta, bem como o indicado para consulta
durante a fase de habilitação.
5.4. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade
perante a Certidão Negativa de Débitos Federais e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo
necessário para tanto a apresentação das referidas certidões, atualizadas e dentro do prazo de vigência.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
6.1. O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à data de sua
publicação no órgão de imprensa oficial, vedada a sua prorrogação. 
6.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição
ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de
empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4° do art.
62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida
a ordem de classificação. 
6.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles
registrados em ata. 
6.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações e demais normas cabíveis.
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6.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a
respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das
aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
6.6. A  Ata  de Registro de Preços,  durante sua vigência,  poderá ser  utilizada por  qualquer  órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante
ou carona". 
6.7. A ata de registro de preços, durante a sua vigência, 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 Nº 9.488, de 30 de agosto de 2018. 
6.8. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro
de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
6.9. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nelas estabelecidas, optar
pela  aceitação  ou  não  do  fornecimento/contratação,  desde  que  este  fornecimento/contratação  mão  prejudique  às
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
6.10. As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade,
a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. 
6.11. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços. 
6.12. O órgão não participante que aderir a 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.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas ao tempo da emissão
da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os fornecedores,
devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal
nº 8.666/93.
8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos por algum dos órgãos participantes da Ata, o licitante classificado
em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 3 (Três) dias úteis.
8.3 - A convocação a que se refere o item 8.2 dar-se-á por:
a) envio via correio;
b) fax;
c) e-mail com recebimento confirmado pela Registrada;
d) diretamente no estabelecimento, em duas vias, sendo uma para a Registrada e outra (recibada por representante

da Registrada) para a Prefeitura Municipal de Castelo.
8.4 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item 8.2, por igual período, nos termos do art. 64, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
8.5 - Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de
condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de fornecimento ser expedida
para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os materiais ao preço e nas mesmas condições
do primeiro colocado, observada a ordem de classificação.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. Sempre que julgar necessário o Órgão Contratante solicitará, durante a vigência da ARP, o fornecimento dos
produtos registrados na quantidade necessária, mediante a elaboração do instrumento contratual.
9.2. O solicitado deverá ser fornecido em conformidade com a Ordem de Fornecimento, cujo controle ficará a cargo de
respectivo fiscal, a ser indicado na Ata de Registro de Preços.
9.3. O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta)dias, a contar do envio à empresa da nota de empenho e “ordem
de autorização de serviço”, com os tipos de produtos a serem solicitados e quantidades e será sobre demanda;
9.4. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os produtos que vier a ser recusado,
sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. Estando o objeto apresentado em desconformidade com
o que fora cotado no ato da sessão de julgamento e habilitação, a empresa será penalizada e, consequentemente, será
chamado o segundo classificado.
9.5. Os produtos deverão ser fornecidos com o prazo mínimo de um ano de validade, a partir da emissão da nota fiscal,
salvo os produtos que não contemplem esta possibilidade. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
10.1 - A REGISTRADA OBRIGAR-SE-Á A:
10.1.1 - Entregar o objeto licitado nas condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº __/2021 e na presente Ata
de Registro de Preços.
10.1.2 - Dar garantia, manter e cumprir rigorosamente os prazos estipulados no Edital do Pregão Eletrônico nº __/2021
e na presente Ata de Registro de Preços;
10.1.3 - Entregar o objeto obedecendo às especificações, aos itens, aos subitens, aos elementos, às condições gerais e
específicas desta Ata, às disposições da legislação em vigor, bem como aos detalhes e instruções fornecidos;
10.1.4 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados em razão da execução
do fornecimento;
10.1.5 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação, sem prévia e expressa anuência
da Registrante;
10.1.6 - Cumprir, satisfatoriamente e em consonância com as regras no Edital do Pregão Eletrônico nº __/2021, da
presente Ata de Registro de Preços e legislação vigente, a entrega do objeto registrado;
10.1.7 - Executar o fornecimento dentro dos prazos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2021 e na
presente Ata de Registro de Preços, cujo objeto será recebido pelo(s) servidor(es) a ser(em) designado(s) para fiscal(is);
10.1.8 - Executar o fornecimento do(s) bem(ns) registrado(s) de acordo com o previsto nas especificações contidas no
Edital do Pregão Eletrônico nº ____/2021 e na presente Ata de Registro de Preços;
10.1.9 -  Apresentar os documentos de cobrança,  inclusive Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s),  com descrição completa do
material.
10.1.10 -  Responder  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais  e  tributários,  resultantes  da
execução da Ata de Registro de Preços, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada;
10.1.11 - Todas as despesas com pessoal correrão por conta da Registrada;
10.1.12 –  Durante toda a  execução  da Ata,  em compatibilidade com  as  obrigações  assumidas,  manter  todas  as
condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação, inclusive aquelas relativas às especificações.
10.1.13 -  Utilizar,  na execução da Ata  de Registro  de Preços,  pessoal  que atenda aos  requisitos  de qualificação
necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada;
10.1.14 - Registrar as ocorrências havidas durante a execução desta Ata de Registro de Preços, de tudo dando ciência à
REGISTRANTE, respondendo integralmente por sua omissão.
10.1.15-Responsabilizar-se tecnicamente pela execução do fornecimento na forma da legislação em vigor.

10.2 - A REGISTRANTE OBRIGAR-SE-Á A:
10.2.1 - Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para a perfeita execução da entrega
do objeto licitado;
10.2.2 - Notificar à Registrada, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função da execução da
Ata, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
10.2.3 - Efetuar os pagamentos devidos à Registrada, na forma estabelecida na Cláusula Quinta desta Ata;
10.2.4 - Rejeitar  no  todo ou em parte  os  serviços  fora  das  especificações  ou em desacordo com as  obrigações
assumidas pela Registrada;
10.2.5 - Designar, formalmente, um servidor para acompanhar, conferir, receber e fiscalizar a execução do objeto
contratado, verificando a sua correspondência com as especificações prescritas no edital, atestando sua conformidade;
10.2.6 - Atestar e receber os materiais fornecidos de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo A desta ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS;
10.2.7 - Demais obrigações constantes no instrumento convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a Ata no prazo de três dias
úteis,  deixar  de  entregar  ou  apresentar  documentação  falsa  exigida  para  o  certame,  ensejar  o  retardamento  da
execução de seu objeto,  não mantiver  a  proposta,  falhar  ou fraudar  na execução da Ata,  comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e na presente Ata, além dos demais casos disciplinados na legislação
pertinente.
11.2. O  não  comparecimento  não  cumprimento  do  prazo  de  entrega  aqui  estipulado,  terá  caracterizado  o
descumprimento total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.
11.3. As penalidades serão registradas, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
11.4. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Ata, a Registrante, Prefeitura Municipal de Castelo - ES, poderá
aplicar à Registrada, ora licitante, multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em
seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do registrado, cumulável com as demais sanções.
11.5. Em caso de atraso na entrega dos produtos,  objeto desta licitação, poderá ser aplicado à Registrada multa
moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil excedente.
11.6. Se a Prefeitura Municipal não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
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11.7. A empresa licitante vencedora deverá entregar o material cotado em total conformidade com o que fora licitado e
cotado no envelope da proposta, não sendo admitida alteração posterior pela empresa vencedora das especificações do
objeto da licitação, marca e valor, sob penas da empresa sofrer as sanções legais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal nº
8.666/93, consolidada, no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ADITAMENTOS
13.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei Federal n o 8.666/93, consolidada,
após manifestação formal da Procuradoria-Geral do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS RECURSOS
14.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da Lei
Federal no 8.666/93, consolidada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1 -  A execução da Ata de Registro de Preços será acompanhada por servidor lotado na referida pasta, e, na sua
ausência, por seu suplente, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, o qual deverá atestar a
execução dos serviços, observados a Cláusula Nona desta Ata, sem o que não será permitido qualquer pagamento.

15.2 – A Secretaria designará, formalmente, um servidor para acompanhar a entrega do objeto, conforme este Termo
de Referência, bem como para atestar o recebimento provisório e definitivo;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Todas as comunicações relativas a presente Ata de Registro de Preços serão consideradas como regularmente
feitas, se entregues ou enviadas por carta protocolada, por telegrama ou por fax, no endereço constante do preâmbulo
deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DO REGIME DE EXECUÇÃO
17.1 - Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob a forma de aquisição por preço unitário, nos termos da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
18.1 - Fazem parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS todos os documentos e instruções que compõem o
Pregão Eletrônico nº ____/2021 completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição,
obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
19.1 - A presente Ata de Registro de Preços está fundamentada de acordo com a Lei Federal nº 10.520/2002 e, nos
casos omissos, na Lei Federal nº 8.666/1993.
19.2 -  A presente Ata de Registro de Preços está diretamente vinculada ao instrumento convocatório referente ao
Pregão Eletrônico nº  ____/2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
20.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Castelo, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura oriunda da presente Ata de
Registro de Preços.

E assim, por estarem justos e acordados, assinam o presente Ata de Registro de Preços.

Castelo, ES, em _____ de ______________ de 2021

Cleidiano Alochio Coaioto
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Castelo

Empresa.
Representante da Empresa
CPF nº:
Carteira de Identidade nº:
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