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DATA DE ABERTURA: gL/or/zorr'"" cosrA:oo9t g+ 3Ji5;i,',ilrcP+G5 'orAC
orr:ng05ln/0001 48, oLr=Pr.<pi1rià1,

MODO DE DISpUTA: ABERTO 26247 ;;#;'ffi","'^[i],;:-"1i,""

o ruurulcÍpIo DE ELDoRADo Dos ceRR;Ás, ToRNA púnuco, pARA coNHECIMENTo Dos INTEREssADos,
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, NTILIZRRÁ LIcITRçÃo, PARA REGIsTRo DE PREçoS NA MoDALIDADE
pREGÃo, NA FoRMA EletRôtrtIcA, coM cRIrÉRIo DE ;ULGAMENTo MENoR pREÇo poR ITEM, Nos
TERMOS DA LEI Ns 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2OO2, DO DECRETO Ne 10.024, DE ZO DE SETEMBRO DE
20t9,DO DECRETO Ne 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2072, DO DECRETO No 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE
2015, DECRETO 7892, DECRETO Ne 9.488/lB APTICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Ns 8.666, DE 21
DE fuNHo DE 1993, n Rs ExtcÊNCIAS ESTABELECIDAs NEsrE EDITAI. LEI coMeLEMENTAR Ns 123106 E
147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, pELl\ LEt Ne a.666/93 E DEMAIS LEctslAçÃo, soe Rs coruuçoes
ESTABELECÍDAS NEsrE ATo coNvocRrónro E ANExos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica
urv[]!í..pn.rtalde$oqrpr;rsputrliqfl$"cprr!.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o
processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe
responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conforrnidade da proposta com
os requisitos estabelecidos neste edilal; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habililação;
receber, exarninar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão;
indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente
instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação,

ÓNCÃOS INTERESSADoS: SECRETARTA DE SAUDE DE ELDORADO DO CARAIÁS
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 12 H:00 M pO prA t9/Or/2O23 (HORÁRrO DE BRASÍLIA).
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇAO: 12 H:00 M DO DIA 26/01/2023(HoRÁ@

DUVIDAS E ESCIIIRECIMENTO 23 (HoRÁRro DE BRASÍaIAL12 H:00 M DO DIA
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:

sEssÃo pÚsllca:

08 H:00 M DO DIA 3 23 DE LIA
08 H:01 M Do DIA 3t/ot/2o23 (Ho DE ).

LOCAL: urrvn ,l, o rt;tld ecotnp rasp u blj ras.cotrr "Lrr

VALOR ORÇADO SIGILOSO
ABERTOMODO DE DISPUTA

2. DOOB|ETO.

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Sisterna de registro de preço para

eventual e futura aquisição de computadores, peças e periféricos de informática, para atender as

necessidades da secretaria municipal de saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas

neste termo de referência.

O critério de julgamento adotado será o menor preço do itern, observadas as exigências contidas neste Edital e

seus Anexos quanto às especiÍicações do objeto.

:ra:]i. i:tfri'J:l:rri-rrilr1,.litri);!.Jiiit:,:.,ilii)I":fti ,iJri(,i)ll.l:;í-,\i.i,l),üjt:.l,slr,
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3. DO REGTSTRO DE PREçOS.

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que

constam da minuta de Ata de Registro de Preços

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que permite a

participação dos interessados na modalidade LICI'I'ATÓRlA PREGÃ0, em sua FORMA ELETRÔNlCA.

4.2. O cadastro cleverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sírio fij}Ex{,"I}o,l'{-Çr{{É:cúlüp,:í{.sgtjlrlit:(}É.,.(igtn.àu

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este

Pregão.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assurne 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.

+.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS

PUBLICAS e mantê-los atualizados iunto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identiÍique incorreção ou aqueles se tornem

desatualizados.

4.5.3. A não observância do disposto no subitem anterior podt:rá ensejar desclassificação no momento da

habilitação

s. DAPARTTCTPAçÃO NO PREGÀO.

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

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ns 11..488, de 2007, para o microernpreendedor

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar ns I23, de 2006.

5.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

5,3.3. Proibidos de parücipar de licitações e celebrar conrratos administrativos, na forma da legislação vigente;

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

5.3.5. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e

responder administrativa ou judicialmente;

5.3.6. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9a da Lei nq 8.666, de 1993;

5.3,7. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

5,3.8. Entidades empresariais que estejam reunidas ern consórcio;

5,3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - ()SCIP, atuando nessa condição (Acórdão ne

7 46 / 20 14-TCIJ- Plenário).
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s.4. coMo coNDlÇÃo PARA pARTlclpAÇÃo No pREGÃo, A LtclTAN'I'!; ASSINALARÁ "strr.t" ou "NÂo- EM cAMpo
pnópRro Do srsrEMA elerRôNtco. nelerrvo Às srcurr'rrEs DECLARAÇôEs:

5.4.3. Que cumpre os requisitos cstâbelecidos no artigo 3'da Lei Complementar nq 123, de 2006, estando apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.42 a 49)

5.4,3,7. Nos itens exclusivos para parücipação de microempresas e empresas de pequeno porte, a

assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certamel

5.4,3.8. Nos itens em que a partiçipação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento

favorecido preústo na Lei Complementar nq 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresâ de pequeno

porte.

5.4,4, Que esú ciente e concorda com as condições contidas no Edital€ seus anexos;

5.4.5. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em

conformidade com as exigências editalícias;

5.4.6. Que inexistem fâtos impeditivos para sua hahilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declârar

ocorrências posteriores;

5.4.7. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7., XXXIII, da

Constituição;

5.4.8. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da lnstrução Normâtiva SLTT/MP ns 2,

de 16 de setembro de 2009.

5.4.9. Que não possui, em sua cadeia produtivâ, empregados executando trabalho degradante ou íorçado,

observando o disposto nos incisos I e IV do art. 1e e no inciso I do art. 5e da Constituição Federal;

5.4.10. Apresentar o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores. SlCAIr, Junto â documentâção de

habilitâção devidamente atualizado sem pendencias.

5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimcnto de qualquer condição sureitará o licitante às sançôcs preüstas em

lei e neste Edital.

6. DA APRESENTAçÂO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABITITAçÂO.

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema elerrônico. concomitantemente com os

documentos de habilitação exigidos no edital, propostâ com a descrição do objeto ofertado e o preço, até â data e o

horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, entâo, encerrar-sc-á âutomaticamente a etapa de

envio dessa documentação.

6.2, O enüo da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha,

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porl"e deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda

que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1q da LC nq L23, de 2006.

.,t.t) . i.. t":, .: 
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6.4. lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistemâ eletrônico durante a sessão pública do pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perc.la de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pclo sistcma ou de sua dcsconcxão.

6.5. Até a ãbertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de

habilitação anteriormente inseridos no sistema;

6.6. Não será estabelecida, nessâ etapa do certame, ordem de classiflcação entre as propostas apres€ntadas, o que

somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento dâ proposta,

6.7. 0s documentos que compõcm a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somcnte serão

disponibilizados para âvaliação do(al Pregoeiro(a) e para acesso pÍrblico após o encerramento do envio de lances.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPIOSTA.

7.L. O licitante deverá enviâr sua proposta mediante o preenchimento, no sistemâ eletrônico, dos seguintes

campos:

7.1.3, Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforrne o caso), em moeda comente nacional;

7.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de

Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou

inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

7.2. Todas as especiÍicaçôes do objeto contidas na proposta viuculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encârgos previdenciários, trâbâlhistas,

tribuúrios, comerciais e quaisquer outros que incidam diretâ ou indiretamente no fornecimento dos bens ou

serviços.

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto nâ etâpa de lances, serão de exclusjvâ responsabilidade

do Iicitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer

outro pretexto.

7.5. O prazo d,e validade da propostâ não será inferior a 90 (Noventâ) DIAS, a contar da data de suâ âpresentaÇão.

7.6. Os licitantes devem respcitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações

públicas, quando participarem de licitações públicas;

7.7. Será desclassificada a empresa que apresentar identificação da empresa tais como razão social ou nome

fantasia que venha indicar a mesma.

S, DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAçÁO DA§ PROPOSTAS E FORIIULAçÂO D[ IÁNCES.

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em scssão púb)ica, por meio de sistema cletrônico, na data, horário e

local indicâdos neste Edital.

8.2. 0[aJ Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam

em conformidâde com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vÍcios insanáveis ou não apresentem as

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência,

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

.i.r.:,.r 'r'i:fr,i, ..irrl)ii,i :rr,j,i: ,. . i:.'jir.;ti ::.,,t:
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8.2.4. A desclassificação será sempre fundamentâda e registrada no sistemâ, com acompanhamento em tempo

real por l"odos os parl.icipanLes.

8,2.5, A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento dcfinitivo em sentido contrário, levado

a efeito na fase de aceitação-

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estâs participarão da fase

de lances.

8.4. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

8,5, 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.

B,5.3.0lancedeveráserofertadodeacordocomotipodelicitaçãoindicadanopreambulodesteedital.

8.6. 0s licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para aberturâ da sessâo e as

regras estabelecidas no Edital,

8.7. O licitante somente poderá oíerecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último

por ele ofertado e registrado pelo sistemâ.

8.8. 0 intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos

lances intermediários quanto em relação à propostâ que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 2,0 dois reais.

8.9. 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte [20) segundos e o

intervalo entre lances não poderá ser inÍêrior a três (3] segundos, sob pena de serem automaticamente

descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO. em que os

licitantes apresentarão Iânces públicos e sucessivos, com prorrogaçôes.

8.11, A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada

âutomâticâmente pelo sistema quando houver lance olêrtâdo nos últimos dois minutos do período de duração da

sessâo pública.

8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, scrá de dois minutos e ocorrerá

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários.

8.13. Não havendo novos lances na formâ estâbelecida no lote anterior, a sessão pública encerrar-se-á

automaticamente.

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haia a prorrogação automática pelo sistema, poderá a pregoeira,

assessorado pela equipe de âpoio, iustificadamente, âdmitir o reinício da sessão públicâ de lances, em prol da

consecução do melhor preço.

1.. Em câso de falha no sistema os lances em desacordo com os subitens ânteriores deverão ser desconsiderados

peloIaJ Pregoeiro(aJ.

8.15, Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

primeiro.

I{ü|l dr ILio veioelho ' () I CclllÍo lirr: 1(r(i. C}iP: osj2-l'r)o(l E.loÍâdo.lo C.trrjâs I}\
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8.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitântes serão inÍbrmados, em tempo real, do valor do menor

lance registrado, vedada a identificação do licitânt"e.

8.17, No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(aJ, no decorrer da etapa competitiya do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessÍvel aos licitantes para a recepçâo dos lances.

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tenlpo superior a dez minutos, a

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do[a] Pregoeiro(a.) aos

participantes do sertame, publicarla no Portal de Compras públicas,

http: //www.portaldecompraspublicas.com.br. quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E

será reiniciâdâ somente após decorridâs vinte e quafo horas dâ comunicação do fato pelo (a) Pregoeiro (â] aos

participantes, no sÍtio eletrônico utilizado para divulgação.

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

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de nricroernpresas e empresas de pequeno porte, uma

vez encerrada a etapa de lances, será efetivâdâ a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da

entidâde empresâriâ|. O sistema identificará em coluna própria as microempresâs e empresas de pequeno porte

pârticipantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,

assim como das demâis classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nq 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto ne 8.538, de 2015.

8.21, Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem nâ

faixa de até 5%o (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a

primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos

controlâdos pelo sistema, contâdos âpós a comunicação automática para tanto.

8.23. 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 nâquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificâção, para o exercÍcio do mesmo

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens an[eriores, será realizado sorteio entre elas para que se

identiÍique aquela que primeiro poderá apresentar melhor ofcrta.

8.25. Quando houver propostâs beneficiâdâs com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o

critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,

conforme regulamento,

8.26, A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que

só poderá haver empate entre propostâs iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do

modo de disputâ aberto e fechado.
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8.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no ArL 3e,

§ 2e, da LEI Ne 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serüços:

8.27.3, Produzidos no país;

8.27.4. Produzidos por empresas brâsileiras;

8,27.5. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8,27,6. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos preústâ em lei pâra

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

8.28. Persisündo o empâte, â propostâ vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas

empatadas.

8.29, Encerrada a etápa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro[a] deverá encaminhar, pelo sistema

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o rnelhor preço, para que seja obtida rnelhor

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital,

8.29.3. A negociâção será realizada por meio do sistemã, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.29.4. O(a) pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a

proposta adequada ao último lânce ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

8.30. Após a negociação do preço, o(â) Pregoeiro[a) iniciará a fâse de aceitâção e julgamento da proposta.

9. DÁ ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORÀ

9.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará â propôsta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao obieto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital

e em seus anexos, observado o disposto no parágraÍo único do arL 7q e no § 9q do art.26 do Decreto n.s

L0.024/2019.

9'2. Será desclassificâda â proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo

fixado [Acórdão ne 14551201A -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível do produto

(cinquenta por cento )art. 48, inciso Il, 1'a lei: 8666.

9'2.3. 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 respecüvos

encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem â materiais e instalações de propriedade do prÓprio Iicitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

9.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade

das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
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9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao

sanearnento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,

no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata;

9.5. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementâr, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.3. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo[a] Pregoeiro(a) por solicitação escrita e justif]cada do

licitante, formulada antes de lindo o prazo, e formalmen[e acei[a pelo(aJ Pregoeiro(a).

9,5,4, Dentre os documentos passíveis de solicitação pelofa) Pregoeiro(a), destacam-se os que contenham as

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outrâs

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(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da propostai

9.5,4.7. 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 portuguesâ, necessários ao seu

perfeito manuseio, quando for o caso.

9,6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) exarninará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivarnente, na ordem de classificação.

9.7. Havendo necessidade, o[a] Pregoeiro(aJ suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para

a sua continuidade.

9.8. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtençào de melhor preço, vedada a negociação em

condições diversas das previstas neste Edital,

9.8.3. Também nas hipóteses em que o(al Pregoeiro[a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a

proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da

eventual ocorrênciadoernpateficto,previstonosartigos44e45 daLCns 123,de2006,seguindo-seadisciplina

antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante,

observado o disposto neste Edital.

10. DA HABTTTTAçÃO.

2.L. Como condição prévia ao exarne da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada

em primeiro lugar, a pregoeira verilicará o eventual descumprimento das condições de participação,

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a particrpação no certame ou a flutura contratação,

mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

',(:':i: ;l:'i: i'.t:,','.' :r,;'1'.,.'.,:;1-., :t,iti"'rt,; alit.i,:_:.1.'.,1j'jrj:'r1.rr...rr,
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L0.1.3. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas;

L0.7.4. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de

Empresas Punidas - CNEP ('wrvw.l:r:rtaldatralrsparcncia,âr:v,bI/ );

10.1.5. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, manüclo pelo

Conselho Nacional de fustiça (',vrvr,r'.cuj.ius.br7'inrprr:hidade-adnr/;r:nsulurr._r-eqLrericio.php 
J.

10.1.6. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU

h Llp_s :ri,/_çsn tas. tcu gçr:.br-/.rx_dsl"flp.=.1_ú_ú.0-.1 ú
t0.1.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da ernpresa licitante e tambérn de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n" 8.429, de L992, qrre prevê, denrre 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 maioritário.

70.1.7.7. Caso conste na Cotrsulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impediüvas

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

1'0.L.7.8. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento

sirnilares, dentre outros.

10.1.7.9. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

L0.1.8. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por falta de condição

de participação.

10.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, preüsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne 1,23, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

2.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do pORTAL

DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação

econômica financeira e habilitação técnica.

2.3. Constatado o atendimento das condições habilitatórias, proceder-se-á a análise clas exigências do Termo de

Referência, TERMO DE REFERENCIA, que após realizada e cumprida será expedido relatório pela Equipe Técnica

deste MunicÍpio, declarando assim o vencedor, sendo-lhe homologado o objeto deste certame pela prefeita

Municipal que procederá posteriormente com a homologação do processo licilatório.

10.1.L0. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMpRAS

PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

2.3.3. O descumprimento do subltem acima implicará a inabilitaç.io do licitante, exceto se a consulta aos sítios

eletrônicos oÍiciais emissores de certidões íeita pela Pregoeira l,rgrar êxito em encontrar a(s) certiclão(ôes)

válida(s), conforme arl 43, §3q, do Decreto 70.024, de 20L9.

I (:rüs {3 ia.!' -Pârü çu{' í(}íJcs u.}í}B Ê s(,lboÍ?T . {.} t}?fi$ $1: SfÀHí}§ Í6i.: í$Í{:
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2.4, Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitâção complementares, necessários à conÍirmação

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digita],

üa sistemâ, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

2.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante âpresentação dos

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

o Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente

permiLidos.

o Se o licitante for a matriz, todos os documentos dcverão estar em nomc dâ matriz, e se o licitante for a filial,

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria naturezâ,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz,

. 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 contprovada a centralização do recolhimento dessas

conrribuições.

c Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação

relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

1.O.Z. HABILITAçÃO IURÍDICA:

10.2.3. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Iunta Comercial da respectiva sede;

10.2.4. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Cerüficado da Condição de

Microempreendedor Indiüdual - CCMEI, cuja accitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no

siho 1v\\ \' !r rt.lldocmptLLndc.lul euvbl"

10,2.5. No caso de sociedade enrpresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - ETRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhado de documento pessoâis com fotos comprobatório de seus administradores;

10.2.6. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde

tem sedê â mâtriz, no caso de ser o participante sucursal, filiai ou agência;

L0.2.7. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do

local de sua sede, acompanhada de prôvâ dâ indicação dos seus administradores;

10.2.8. No câso de cooperativa: ata de íundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Ciül das Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trãta o art. 107 da Ler ng 5.764,de l97l;
10,2.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; decreto de autorizaçâo;

10.2.LO, Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectivaj

10.2.1L. Certidão de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte emitida pela iunta
comercial do estado da empresa; Quando for o caso.

ltald! çl;,ar"Ilnl3 \lL. irlr:ô, frllr,.') r:gí;iÀrr:: i, rLr.3.: sâÀtlrll i:ir,\Lr.
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L0.2.L2. Documentos pêssoais com foto dos sócios administradores, o mesmo deverá esta autenticado

per cartório de oficio compelente, ou por membros da comissão permanente de Licitação de Eldorado do

Carajás, ou por qualquer outra certificação que seja o mesmo pela internet.

1O.3, REGULARIDADE FISCAL E TRÁBALHISTA:

10,3.3. CNPf - Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas lurÍdicas ou no Cadastro de Pessoas

FÍsicas iuntamente com o QSA conforme o casoj

10,3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pelâ Secretaria da Rec€ita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PCFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAUJ por

elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Con,unta ne 1j5L,
de 02/L0 /201'4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.3.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço [FGTS);

10.3.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perânte a ,ustiça do trabalho, mediante a

apresentação de cenidão negaüva ou positivâ com efeito de negaüva, nos termos do TÍtulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ne 5.452, de 1a de maio de 1943;

1o.3.7. Prova de regularidade junto à Fazendâ Estadual, através da Certidâo Negativâ coniunta junto âos

Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadualonde a empresa for sediada;

10,3.8. Prova de regularidade.iunto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa iunto aos Tributos

Municipais, emiúda pela Secretaria d aFazenda Municipal ond e a empresa for sediada;

10.3.9. Alvará de funcionamento da sede da empresa.

1O-3.10. 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

Iiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitâção.

10.4. QUALtFtCAçÃO eCOUôtvtICO-UNANCEtRA.

10.4.3. Certidão Negativa de falência, de recuperação judicial ou cxtrajudicial (Lei ne 11.101, de 9.2.2005),

expedidâ pelo distribuidor dâ sede da empresa e no âmbito federal, datado dos últimos 30 (trintal dias, ou que

esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

10,4,4. Certidão Simplincada da Junta Comercial do Estado do domiciiio ou sede da licitante emitida nos

últimos 60 dias;

10.4 5 Certidão especifica contendo todos os atos rcgistrados na Junta Comercial do Estado do domicilio ou

sede da licitante emitida nos últimos 60 diâsj

10 4.6. Balanço patrimonial e demonstraçóes contábeis do úlümo exercício social, já exigíveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem â boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes

ou balanços proüsórios, podendo ser atualizados por índices oÍiciais quando encerrado há mais de 3

(três) meses da data de apresentação da proposta;

' ;..I\i.',. ;|II.:., r. ..r:
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Atiyo Circulante + Realizável a Longo PrazoLG=

SG =

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante

Passiyo CircuianteI,C =

,ar:l).,r..i, j r'::rr, r|,a, ,r.;-rr ,iirtrr-,: .rrr,...: .:1.;!r.rrir...:ii
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10.4.6.7. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço

patrimonial e demonsl.rações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.4.6.8. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.4.6.9. Caso o licitante seia cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 772 da Lei ns 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

penas dâ lei, de que tal âuditoria não íoi exigida pelo órgão fiscalizador;

10.4.6.10. Devera apresentar junto ao balanço o termo de abertura e encerramento do mesmo.

10.4.6.77. Certidão de regularidade do profissional (Contador) que atesta o balanço patrimoniâl

dentro do prazo de validade;

10.4.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de

Liquidez Geral [LG), Solvência Geral (SG] e Liquidez Corrente (LCJ, superiores â 1 (umJ resultantes da aplicação

das fórmulas:

10.4.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (umJ em qualquer dos Índices de Liquidez

Geral (LGJ, Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC], deverão comprovar, considerados os riscos para a

Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de

100/o (dez por cento) do vâlor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.s. QUAr.rFrcAçÂo rÉcucn.
10.5,1. Atestado de capacidade técnica expedtda por Órgào da Administração Pública ou Privada, comprovanclo a

boa execução de fornecimento da mesma natureza do objeto licitado mínimo se 350/0 para cada iten cotado

declarado arrematado, contendo o grau de satisfação quanto ao nível de âtendjmento e qualidade, pâra os

atestados emitido pelo público privado o mesmo deverá ter sua assinatura reconhecida a cartório.

10.5.3. Declaração que se comPromete com o fornecimcnto conformc do prazo dcterminado no edital,

DEMAIS DOCUMENTOS OBRIGATÓHO IUNTO A HABILITAçÂO IURÍDICA

Proposta de preçosj [apresentar em papel timbrado da empresa].

Declarâção de suieição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos
da habilitação; (apresentar em papel timbrado da empresa).

Declaração nos termos do inciso LLXIIt, art, 7c da constituição Íederal; [apresentar em papel timbrâdo da

empresa].

Declaração de elaboração independente de proposta; (apresentar em papeltimbrado da empresa).

Declaração do porte da empresa; (apresentâr em papeltimbrado da ernpresa].
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Declaração de idoneidade; (apresentar em papel ümbrado da empresaJ.

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; [apresentar em papel Limbrado da empresa).

10.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impedc 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.

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

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de

pequeno porte, e uma vez constaLada 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 clo vencedor,

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,

quando requerida pelo licitante, mediante apresenLação de justificativa.

10.8. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

Iicitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordern de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa

de pequeno porte ou sociedade cooperativa corn alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o rnesmo prazopara regularização.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a

sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.10. Será inahilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido nesre Edital.

10.LL. 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 nq 123,

d,e2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.12. Constatado o atendimento às exigências de hâbilitação íixadas no Edital, o licitanre será declarado

vencedor,

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORÁ.

1.1..L. Aproposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HOúS a

contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e deverá:

11.1.3. Ser redigida em lÍngua portuguesa, 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.

1L.L.4. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

71.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

77,2.3. Todas as especi[icações do objeto contidas na proposLa, tais colno marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, vinculam a Contratada.

Il;íUurr**.r'"*.,r,ügu{:,Í(}d)ô:.'v{"lit^} *sír{}oti? i',rt}:i?c*s.S{&r.rí?llí{,r"tisÍ{i
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11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor

global em algarismos e por extenso (art.5ç da Lei ne 8.666/93).

11.3.3- 0correndo divergênciâ entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primciros; no caso de

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternaüvas

de preço ou de qualquer outrâ condição que induza o julgamento a mais de um resultâdo, sob pena de

desclassi ficação.

11,5, A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não

corresponda às espêcificâções ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11.6. As propostas que contenham a descrição do obieto, o valor e os documentos complementares estarão

disponÍveis na internet, após a homologação.

11.7, A administração quando entender que os valores estão inexequível poderá solicitar das empresas declaradas

como arrematantes a planilha de composiçâo, encargos sociais, encargos trabalhista, despesa com pessoal, frete

iuntamente com notas fiscais de entrada ou de saída de acordo o itens iá arrematados.

1.1,8. A empresa que eventualmente for detentor do menor valor do ultimo lance fica impedida de pedir a

desistência do mesmo podendo ser penalizada na forma da lei,

12. DOS RECURSOS.

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como

microempresâ 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 moüvada, isto é, indicando contra qual(is)

decisão(ôes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

72.2. Havendo quem se manifeste, caberá o(al Pregoeiro(aJ verificar a tempestividade e a existência de ntotivação

da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, Íundamentadamente.

12.2.3. Nesse momento o(â) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursâ1, mas apenas verificará as condições

de admissibilidade do recurso,

12.2.+. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decaclência

desse direito.

\2.2.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias pâra apresentar

as razões, pelo sistema eletrônico, Íicando os demâis licitantes, desde logo, inümâdos para, querendo,

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendoJhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa

de seus interesses,

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

12.4. 0s autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constan[e neste

Edital.
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13. DA REABERTURA oR srssÃo púsllcl.
13.1. A sessão pública poderá ser reaberLa:

13.1.3. 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.

1,3.1,.4. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor

não assinar o contrato, não re[irar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, §to da LC nq 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ao encerrâmento da etapa de lances.

13,2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

L3.2.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat'], ou e-mail, ou de acordo com a fase do

procedi mento licitatório.

L3.2.4. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL DE

COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14. DAADIUDTCAÇÂO E HOMOLOGAçAO.

L4.L, O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(al Pregoeiro(a), caso não

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

14,2, Apôs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o

procedi mento lici tatório.

ls. DA GARANTTA DE EXECUçÃO.

L5.1. Não haverá exigência de garanlia de execução para a presente contratação.

15,2, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

l-5.3. Hornologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (CtNCOJ dias uteis, contados a

parür da data de sua convocação,para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela

fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.4. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou enüdade para a assinatura da Ata de

Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, medianEe correspondência postal com

aviso de recebimento [AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de até 24 horas , a

contar da data de seu recebimento.

15.5. A empresa vencedora deverá assinar a ata de registro de preço no prazo máximo de 24 horas a parti do

seu envio podendo a mesma ser assinada digitalmente, o não cumprimento desta clausula a empesa

sofrera sanções administrativas conforme a lei.
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16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUMLENTE.

16.L. Após a homologação da liciLação, em settdo realizada a contratação, será firmado Termo de Contra[o ou

emitido instrumento equivalente.

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir cla data de sua convocação, para

assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso fNota de Empenho/Carta

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste

Ediral.

1'6.2.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do

Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poclerá encaminhá-lo para

assinatura ou aceite da Adjudicaüária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou rneio

eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimenlo.

16.2.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser pl'orrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no

reconhecimento de que:

16.3.3' Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as

disposições da Lei nq 8.666, de t993;

L6'3.4. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

76.4, A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da [,ei ns

8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e B0 da mesma Lei.

1,6.5. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e

poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

L6.6. Previamente à contratação a Administração realizarâ consultas para identificar possível suspensão

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o poder

Público, bem como ocorrências impediüvas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normaüva nq

3,de26 de abril de20La, e nos termos do art.6e, III, da Lei ns 10.522,de t9 cle julho deZ00Z, consulta prévia ao

CADIN,

L6.7. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação

consignadas neste Edltal, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a ügência do contrato.

t6.7.3' Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

16'8. Na assinatura do contrato ou da ata de regisfro de preços, será exigida a comprovação das condições de

habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata

de regislro de preços.

16.9, Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou
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sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem

de classiÍicação, para, após a comprovação d«.ls requisitos para habilitaçâo, analisada a proposta e eventuais

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

17. DO REA|USTAMENTO EM SENTTDO GERAL.

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contraLual são as estabelecidas no Termo de

Referência, anexo a este Edital.

18. DO RECEBTMENTO DO OBIETO E DA FISCATIZAÇÃO.

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

le. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

b. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

20. DOPAGAMENTO.

c. As regras acerca do pagarnento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

21. DAS SANçÔES ADMTNISTRATTVAS.

3.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

21,1'.3. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado

dentro do prazo de validade da proposta;

2L.1,.4. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

2t,7.5. Apresentar documentação fa lsa;

21.7.6. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

21.7.7. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

2L.1.8. Não mantiver a proposta;

2L,L.9. Cometer fraude fiscal;

2L.1,.tO. Comportar-se de modo inidôneo;

21.2-O atraso injusüficado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a

juízo da Adrninistração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de LT%o (dez
por cento), conforme determina o art. Ne 86, da Lei Ns 8666/93.

21.2.L. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contraLada possuir com a Prefeitura
Municipal de Eldorado dos Caraiás, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com

as multas previstas.

21.3. A inexecrtção total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes

sanções administrativas, nos termos do artigo Ns 87, da Lel Nq 8.666/93:

e Advertência por escrito;

o Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20o/o [vinte por cento) sobre o valor total

do conLrato;

o Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de

Eldorado dos Caraiás, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem

.,ar:i) ;1.,:: Jl,t.,.i,,, ii,r.Jj.1'..ij:.t) i...'jirti).), ./al;..'_::t,_.:i'liij:/i r.,,:,r:l
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justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás, será aplicado o limite
máximo temporal previsto para a peralidade 05 (cinco) anos;

o Dcclaração de inidoncidade para licitar junto à Administraçâo Pública, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição, ou até que seia promovida a reabilitação perante a própria autoridãde que aplicou a

penalidade, de acordo com o inciso [V do art, Ne 87 da Lei Nq B.666/93, c/c art. Na 7q da Lei Nq 10.520/02 e art. Ne

14 do Decreto Ne 3.555/00.

21.4. Do ato que aplicar a penalidade catrerá recurso, no prazo tle 05 fcinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou ncsse prazo encaminhá lo devidamente

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

21.5. Serão publicadas na Imprensa 0ficial, as sanções administraüvas previstas neste edital, inclusive a
reabilitação perante â Administração Públicâ.

27.6. DA FRÂUDE E DA CORRUPçÂO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer obser-var, por seus

fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo

de licitação, de contrâtação e de execução do objeto contratual.

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CúUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PfuíTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o

objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;

b) PRíTICA FRÁUDULENTA: A falsificaçâo ou omissão dos Íâtos, com o objetivo de influenciar o processo de

licitação ou de execução do contrato;

c) PR/íTICA CONLUIÁDA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visândo estabelecer preços em níveis

artifi ciais e não-competitivos;

d) PRi{TICA COERCTTIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretâmente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participâção em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PfuíTlcA oBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspcções ou fazer dcclaraçõcs

falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a

apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do

direito de o organismo Íinanceiro multilateral promover inspeção.

22. DÂ FORIUAçÃO DO CADASTRO DE RESERVA

2.L Após o cncerramento da etapa competiriva, os licitantcs poclcrão reduzir seus prcços ao valor da proposta

do licitante mais bem classificado.

2.2 A apresentação de novas propostas na forma deste itern não pl'ejudicará o resultado do certame em relação

ao licitante melhor classificado.

2.3 Havendo um ou mais lisitantes que aceitem cotar suas propostas em valt-rr igual ao do licitante vencedor,

estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
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2.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será

utilizada acaso o rnelhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses

preüstas nos artigos 20 e 2t do Decreto n' 7 .892 /20L3.

23. DÁ TMPUGNAçÃO AO EDTTAL E DO PEDTDO DE ESCLARECIMENTO.

2.5 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar este Edital.

2.6 A IMPUGNAçaO OWEruí ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRôNICA no sisrema

r,vrr rv. pr r r til !{l C Co m p ra s p u l} I i cit s. e:ç l r r . b r.

2.7 Caberá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 6ecidir

sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

2.8 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

2.9 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados o(a)

Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente

por meio eletrônico via internet em carnpo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico

www. oortaldecomnrasouhlicas.com. br.

2.10 O(a) pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da

data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e

dos anexos.

2.17 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando

se amoldarem ao art, 2L parágrafo 40, da Lei 8.666/93.

2.1,1.3 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo(a)

pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

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

administração.

2.13 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitaclos, bem conlo outros aüsos de ordem geral,

serão cadastradas no sítio www.portaldecomprasnuhlicas.conr.br. sendo de responsabiliclade dos licitantes, seu

acompanhamento.

2.14 Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,

que esteiam subscritas por representante não habilitado legalrnente ou não identificado no processo para

responder pela proponente.

2.75 A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a

administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acornpanhada, conforme o caso, de estafuto ou

contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração

pública ou particular [instrumento de manda[o com poderes para impugnar o Edital).

24. DAS DISPOSTçOES cERAtS.

2.16 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônÍco.
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2.17 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 hgrário

anteriormente estâbelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a] pregoeiro(aJ,

2.18 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasilia

- DF.

2.19 No julgamento dâs propostas e da habilitação, o(a] Pregoeiro(al poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídiL-a, mediante despacho fundamentado,

registrado em âta e acessÍvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins dc habilitação e classificação.

2.2 0 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrâtação.

2.21 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre

os interessados, desde que nào comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a linalidade e

a segurança da contratação.

2.22 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administrâção

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

Processo licitatório.

2,23 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 enr dias de expediente na Administração.

2.24 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que

seja possÍvelo aproveitamento do âto, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

2.25 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos

apresentados em qualquer fâse da licitação.

2.25.3 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas

implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver âpresentado, ou, caso tenha sido o vencedor,

a rescisão do contrato ou do documento equivâlente, sem prejuízo das demais sançôes cabÍveis.

2.26 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais pcças quc compôem o

processo, prevalecerá as deste Edital.

2.27 A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público

decorrente de fâto superveniente que constitua óbice maniÍesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de

ofÍcio ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciâdo,

desde que obscrvados os princípios da ampla defesa c contraditório.

2.27.3 A anulação do pregâo induz à do contrâto.

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

2.28 É facultado à autoridade superior, em qualquer fâse deste Pregão, promover diligência destinada a

esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posLerior de informação ou de documentos que

dev€riâm ter sido apresentados para nns de classiÍicação e habilitâçà,).

.,. a 'i.,..- ,:
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O Edital esuí disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. e

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Rua da Rio

verrnelho a 01 - Centro - l<m 100, CEP:68524-000, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

2.29 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

TERMO DE REFERENCIA

ANEXO r - MODELO DE PROPOSTA DE pREÇOS;

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÂO DE SUJEIÇÃO ÀS C0NDIÇÔES ESTABELECIDAS No EDITAL E DE

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABII,ITAÇÃO;

ANExo III - MoDELo DE DECLARAÇÃ0 Nos rERMos Do INCISO xxxilt, ART. 70 DA CoNSTITUTÇÃo FEDERAL;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇAO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROP0STA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMpRESA;

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇAO DE IDONEIDADE;

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÂO;

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE NÃO VíNCULO COM ÓRGÃO PÚBLICO

ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO;

dos Carajás - PA 16 de janeiro de2023

TIAGO PEREIRA

COSTA:009194
26247

Tiago Pereira
Pregoeiro Mun

Portaria IOO/2.OZz

lsÊiâs 4r.ã(r' 'A}rê qile lc{}os vê-iü,r] Ê $crr'§onr. ü $rcê íl: .gsNHllJ? í€r íslÕ.

Rua da Rio vennelho'01 - Cefltro - km 100, CEP: ó8524-000 - Etdorado do CarajásrpA
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Tenuo os nergRÊrucre

1.1. A prcsente licitação tem por objeto a Sistcma dc registro dc preço para cventual c futura aquisição de

computadores, peças e periféricos de informáticâ, para atendêr as necessidades da secretaria municipal

de saúde, conforme especificaçôes e quantidades discriminâdas neste termo de referência.

3.1 A contratação, objeto d este Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei na 8.666/93 e nas

Leis de licitâção e demais legislações aplicáveis a este evento.

4.1. O quantitâtivo e a descrição técnica dos produtos/serviços estão descritos abaixo

ITEíVÍ D[SCRIçÁO QUANT UND

1 ÁBR^ç DErnÁS DE NYLOti {P rcÁs) 10cM,100x2,5, DE coR PRETÀ PÂCOTE COM 100UNrDADES. ó PCl-

2 ÂDAPlÁDOR IISB WIREI-ESS VIiI,OCID^Df, DFi TIIANSMISS^O;30oMBPS 
^N]DNÀ 

INlERNÁ 1ADBI\4; MODO DE

OPERACAO RECEPTORWIRÊI-ISSj PADROES ltiF]Ft {t02.11i}/lEEEB02.1tcltEEE802.1lN; SEGURÂNCA

64/ IZA/']52.BITWEP /ENCRIPTIONWPA/WPA2lWPA PSX/WPA2. PSKíÁES/YKIP) ENCRYPTION

IJN

l ALIC^',lLt Dli CORTII, MATI]RIAL AçO CROMO VANÂDIO, TIPo CORTI] DIAGONAL, MÂ'T[R]AL CAI() AÇO C IIOMO

vÁNÁDIo p,.As'IrFrc^Do, TIpo cABo tsor.ADrl, coMpRIMI-:Nt o 8 por,
01 IIN

4 ALICf,\TE DI] CRIMPÂCf,M RJ45 RI

tÁMtNARrMrlvívf,L HAsfu

I,AI]RICANT[,

1l C/ CÀIRAC,1" C,ulO EMBORRACHADO . CÁBtiCA MAI'RIZ DE ÁLTA PRT]CI

rM txRtto rUNDttrLr E coRpo ÁNÁta)Mlco - pRoDl,lo rM ut_t§^IER oRtctNAL Do

04 IJN

5 BÁTERIA PÀRÁ PLACA MAE flt?032 3V, CAR'I]]LA COM 05 T'NID 4ú IN

CAtsO CONEXAO

sa6 7 Vias,50 CM

rlaho III) II II l5 IIN

cAllo Dlt FoRÇ^ Nov0 PAt) 2t) llN

..aii)..i;.,, '.r j. r!... :, rr - r ^ r ..ra-, r , !.rl)d:; .,,rt:. r-:.r <,írrr r,.;jj l!:.ci-
RuadâRiovenn.lho'll1 acnlro lnr l!..('llP: íB5:.1-rra)0 tildor.tdÍr Lio úrrâiâ\ pr\

1. 0o o8l[To

,u§TrFrcÂTrvA

Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execuçâo dos serviços nas empresas

públicas e privadas. No governo, boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação. Além

disso, os microcomputadores sâo amplamente utilizados para a operação das aüvidades administrativas das

unidades nos órgãos públicos. Como acontece com a maioria das tecnologias, as estações de trabalho [desktops)
sofrem um processo de depreciação natural que, associado ao avanço das tecnologiâs, imprime aos gestores a

tomada de medidas que garantam a continuidade das informações de forma profícua. A continuidade dos serviços

é um dos atributos principais â ser levado em conta pelos gestores, tendo em vista que a interrupção dâ prestação

dos serviços públicos causâr,ã transtornos aos administrados e, por reflexo, aos cidadãos. Conclui-se ent io que

para os bens de informática, uma das melhores estratégias para minimizar a interrupção da prestação de serviços

está, pois, nâ aquisição de equipanentos com ampla cobertura de garantia. Portanto, faz-se necessário contar com

um parque de TI com cobertura integral de garantia evitando eventuais situações que impactam os prestadores,

bem como os usuários dos serviços públicos

3. FUNDAMU LE6AL

4. DE§CBIçÂO DOS PRODUToS/§ERV|çoS

30

I
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9 cAIxA soM, porÊNCIA: poR (j.NAL 3 w, vot-T;\cEM@
ceRarrgRísncASADICIoNAts: Áuoto z.o sÁl»a peRe noltE DE ouvtDo.

30 TIN

10 loco DE CIIAVI IENDA (FILLIPIIS) - KIT COM 5 PDÇAS: I UND. 3X75MM [1/BX3'), 1 tÍND. 5X100MM [3/16X4'), 1 tlND.

6X100MM (1/4x4',),1 UND. 6X150MM (1/4K6',),1 rÍND. BXlsOMM (s/16x6',), pONrA CRUZADA, HAsrE EM AÇo CROMO

vanÁlro TEMpERADo, ACABAMENTo cRoMADo, cABo

INIETADO.

B TIN

11 loco cHAvES FENDA, MATERIAL HASTE AÇo cRoMo vatsÁuo, Trpo poNTA cuerÀ nirou Vtox+, Vraxo,
1./4X6, t/4X8 [srMPLEt E

1/4X6(CRU POL, MATERI,AL CABO POLIPROPILENO, TIPO CABO ISOLADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA

NIQUELADA E CROMADA,QUANTIDADEPEÇAS5 UN

IIN

7? coot,ER 1150 15 TIN

13 co()LER 1155 15 IIN

t4 coolElt 1 156 15 UN

15 CABO DE REDE CFIV REDE CAT 5E" "CAIXA COM 305 METROS" B UN

1ó CABO DE REDE (,FTV REDE CAT óE" "CAIXA CT]M 305 ME]'IIOS" tl uN

77 ESTABlLIzADoRaoovet'aoNor.ÁSICo110V,CoRPRETo,eorÊrvoa@
NoMINAL DE ENTRADAT 115/1,27/22o v, TENSÀO N0MINAL ns seioa: t1s v, r'usivfl REARMAVEL,

PROTTçÃO CTIRTO- CIRCUITO, SURTOS OS TgNSÃo ENTRE FASE E NEUTRO, SUB/SOBRE TENSÂO DE REDE

rLÉtRtca cou DEsLIGAMENTo E REARME AUToUÁr'rco, soUREAQUECTMENTo coM DESLICÂMENTo E REARME

AUTOUÁTICO, SOBRECARGA COM DESLICAMETTo aITouÁTICo, CERTIFICAD0 PELO INMETRO, IDEAL PARA REDES

rNsrÁvurs.

30 TIN

1u ESTABILIZADOR lOOOVA BIVOLT O - COIvIPETÍVEL COM IMPRESSORA A TÁSER - poTÊT,IctA TuIÁxIMA: Tooova glvolT

- ATENDE À wonu,r NBR

14373:2006. - MoDELos stvolt eUroMÁTICo:ENTRADA trs/127/zzov coM sEleçÀoeurouÁrrcas
SAÍDA FIXA 115v (ó00 [ 1000 vA ou w]. s T0MADAS or saÍ»e ].ADRÂO NDR 14136; FtLTRo DD LrNItA.

MICR0PROCESSAD0R RISC/FLASH DE ÀLTA vELoctDADE coM s t:flÁcros DE REGrrrÁÇÃÍ) (MoDELos

BIVOLT AUTOMÁTICO) E S ESTÁCIOS (MODELO MoNoVoLT), - FUSíVEL RsaRIvIÁveL - TRUE RMS: ANALISA oS

»tsrúnsros DA REDE ELETRIcA cHAVE LIGA/DESLIGA EMBI.ÍTIDA: coM

DESLIcAMHN'Io H REARME au toruÁ'ttctl; soBREAQUUCtMHN t'o coM t)ESLlcA

40 UN

19 FERRO DE SOLDA TJLETRICO 1OOW 127VAC 8 TIN

2o FIT,\ DUPTA FACE F'IXA FOR'I'E SCOTCH TRANSPÂRENTE 25MIU X 2M 40 IIN

21 FoNE olrvrDo, TIpo HF:ADSET, po'r'ÊNCrA 100 (MÁxtMA) r',rw rrupnnÂncrA 32 orrM, mnq-iÊrvcra ltrrcnrtrrtrvr.l
50HZ-15KHZ; IALTO-FAIÁNTE) ?0HZ-20 KIIZ, C0MPRIMENT0 FIo3 ru, caRacrrnÍsrrcAs ÀDrCIoNArs

stÉnpo;coNTRoLEVoLUME sEM orsronçÕes;opÇAo voz E M,MoDELo sHMzs00/00(pHrLIps),allrcaçÃo

COMPUTADOR, TIPO MICROFONE OMNTDIRECIONAL

20 liN

22 WEBCAM. WEBCAM HD 72op; neSOlUçÃO »Eví»no; u» j,op;nasolÚFõ

SIIPORTE OS: WINDOTVS 7, WINDOWS VIS'TA, WINDOWS XP, MAC, WINDOWS 10, WIND()WS B, WTNDOWS

WINDOWS 10. VIDEOCHAMADA HD í1280 X 720 PIxELt CoM SIS"I'EMA REC0MENDAD0; CAPTURA tE vÍlEo:
erÉ rzeo x 720 ptxELS; ForoS: ATH 3,0 MEGÂptxEt,s (coM ortMrzAÇÂo Do soF-rwARE);

DA IMAGEM: .]MPX; INTERFACES: 2.O;

8.1,

30 IIN

23 FoNTE DE ALIMENTAÇÃo INTERNA DE 5o0w: FoNTEDEallycpilÇfo nllgRNA

500w ou ÍJPERIoR; coNExÕES: (7) ATx z0/24-prN DUAL coNECToR, coM 04 prNos »usracÁvElS; t1) ATX tzv 4

PIN; (1) C0NECTOR PCI EXPRESS 6 PIN; (4) SÂTÂ; [2] IDE 4 PIN Mol,EX; (1)

arx, pt-rtÊttct.q Nouttlal »p i5 TIN

I CABO PARA MONITOR vcA, l0Â, z50v AC, coMpRtMENTo or au, porÊructa ldxtua
110V: 1 100W ALTUIIA: 2,5 CM, LARGURA: 17 CM

,ti,ii}'1..;1."! l-r::rr_:ir,,ji.iir::),f:.:ir;,:,,,it;.l;ij,t: ,i,.t,ir.,j.i.:a'lir:'jt,irr_.,:.1.;

Rua da fuo vennelho o {ll Ccrlro knt I[rr. (]]:P: 6tsi2lJ)r'r0 [:liioratlo do Cara.iás,pA
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24 FoNTE DE er,tugrureçÂo ATx z30w REArs E prco 450w pARA pc cAZ3oBU - coNExÃo sATA. - FoNTE F: cABo DU

ENERGIÁ cERTIFICADoS pELo INMFTRo, - ALTA pERFORMANCE. pc'rÊncta RIiAL DE 230!v E t,tco DE 4s0w.

- BIVOÍ,T. - 24PINosNAFONTE. - coNExôEs: -1pt.ACAMÃE.1SATA-3cHICorF;sM0DII.ARESHDD-lcHICorE

MoDUtÁR FCC - 1 cABo DE FoRÇA - nlMeNsôes: 180 x 430 x 4z0MM

30 IIN

25 GABINETE ATx CoM FONTE CoR: PRETO (FRONTAL BIÁCK PIANol, »tN,tsNsÔss, +zcM x tecrt{ x
38cM(Axtxp), - TIpo DE pt.ncA MÃr:: ATx E MICRO ATx, - st,oTs DFt EXPANSÃO 7, - BAIAS: 4, - postÇÂo DE

MONTAGEM DA FONTE:H0RIZONTAL,- ESTRUTURA REFORÇADA,| / }PANEL:2 XUSB 1.1, - seÍne »e

Áu»ro,

30 I]N

'26 HD lN l ERNo Z 500GB 5900RpM SAIA lt 3.Octi/S - tjM rrNu)ADl.; 15 UN

27 Drsco RrGrDo (HDJ 1TB

5400-7200RPM.

CAPACIDADE: 1TB, TAMANHO: 3.5'', INTERF.ACE: SATA2 - SATA 3, VELOCIDADE: 15 tIN

2í) LT]I]'OR E GITAVADoR I)H (.J, DRIVE HX'I'I'RN() CoM [IANI)H]A, PT)R]'A

USB PARÂ ACOPLAR EM COMPUTADOR, NOTEBoOK PARA REPRoDUZIR oU GRAVAR DVD E CD, poRTÁTIL.

INSIALAÇÀo' PLUGAND PLAy; soFrwARE Ih-cluiDo: cyBERLINK MEDIÁ surfn pRE-TNSTAIÁDo pARA

REPRODTZIR E GRAVAR DVDS/CDS OU INSTAI.AR PROGRAMAS DE COMPU'I'ADOR BASEADOS EM DISCO;

INTERFACES DECONECTIVIDADE: trSB 2.0;VELOCIDADE DELEITURA,24x (CDl / 8X [DVD);VELOCIDADEDE
cRAVAÇÃor z4x [cDJ / Bx (DvD R) / Bx (DVD R DL]; vEt,ocrDADE DE REGRAVAÇÃ):?4r (cDl / Bx tDvD);
nrprrnsÕes AIRoxTMADAS(cM) AX LXp: 1,4cM x r4,4 cMx13,7 cM.

GRÁVADOR E LUI] OR LXI ERN[) Dti UVt)/Cl) 15 IIN

29 MODEM ROTEADOR, MODELO MODEM E ROTEADOR

RtjMot'o,FoNI'E ALIMENIAÇÃoHxtERNA, llpo tNIERIACE

PORTAS r-AN r0l100MBpSE 1 PORTAWAN r0l100MBPS

coM s 
^NTEN^S, ^Pr,rC 

Ç^O TERMTN^L

eusl, turusÃoENtRADA lz v.Itpo poRtAs 4

40 uN

30 MoUsE,TIPot,SB,MoDELoÓPTICo,CARACIERÍSTICASADICIoNAISco@e
sorôns coNTRoLE 03 uN, RESoLUÇÃo t.ooo upr

30 trN

31 MOUSE coMptrrADoR, TAMANH0 patRÁo, sENsoR t,ED, TIpo coNEc'l'oR P52, C()NI]C'I'IVIDADECOM FIO 30 IIN

32 TESTADoRTEsTEDIGITALCABoDEREDElÁNR1assceroar,Ilt

COAXIAL I,INHÁ DE f HT,EIIoNT], I.ALIIA

Na rleçÃo,clnculToADERTo, cuRTo ctRclltTo, INCLUtNDo; coNDxÂo CRUZADA, corunxÃo RIVERSA.

15 IIN

MULTIMETRO, TENSAO AC 6O0M/6/60/6001750 V, CORRENTE DC 6OOU /6M/6OM/6OOM/2O 4 COnnrN'rE at
6oM/600lí/20 e, RrstsrÊr.tcn 600/6R/6oK/6o0K/6M/60 t'lour',r, RnuqrrÊNCIA l0- t0 MHZ, canactEnÍsrtces
ADICI0NAISTItoAUToMoTIvo,TESTE coNTrNUrDADij,AUTo DESLTGA-, TENSÂ0 DC 60oM/6/60/600/1000 v,TIpo
DIGITAL, capacrrÁNclq 1 0N/100N/10u/100u/1 0M, TEMpERAt'uRA 30- + 1000ac

B I'N

34 MOUSE PAD, MATERIAI; BORRACIIA NEOPRENE, COMPRIMENTO

MM, ACABAMENTO SUPERPICIAL: TECÍDO

'ZZ CM, IÁRGURA: Z5 CM, ESPESSIiRÁ: 5 15

35 N0BREAK 700vÂ BtvoLT/11sv pRETo, cARAmrRisrrc,ts

TÉCNICAS: coR: pRETo, TENSÂ0 DE ENTRÁDA :115V -zzov

BRÂSILEIRO DE PLUGUES E TOMADAS

@
BIvoLT, TENSÂ() DE sAIDA: ttsv pe»nÂo

40 IIN

36 NOBREAK PREMII'M lzOOVA BIVOI.T - EM IINIDADE 40 IIN

37 NoBREAK 1800vA BIV0LT. POTÊNCIA MÍNIMA 1800v4/1260w, ENrRÂDA nrvcilrliisZzorrllsÃí
1.1.5V/6OHZ, CARACTERiSIICAS; MICROPRO CESSADO; NUruçÂO TRUE IIMS. CHAVE UGA/DESLIGA; BATERIA

INTERNA SEL ADA (VRLA]; BORNE PARA EXPANSÃO I]E AUTONOMIA ATRÁYES DA CONEXÀO D[ MÓDUL0S

EXTERNOS; 05 TOMADAS DE SAÍDA; INTERIIACE DE COMUNICAçÃO TISE. PLTIGS E TT]Ii16P4' DE ACORDO

COM A NORMA NBR 14136. ADEQUADO AO TISO DE EQUIPAMENTOS COM O MICROCOMPUTADORES E

APARELHoS ELETRÔNICoS EM GERAL.

I)A 40 IIN

3u CONECTOR, MATERIAL: POLICARtsONATO,

4s MACHo, NúMERo GoNECToRES;

APLICAÇÂO: CABO DE REDE, CATEGORIA: 6, QTIANTIDADE DE VIAS: B

RJ

PARES,

TIPO:

4

15 (IN

.)a..:i :r. i /',:ja,,.,r.ii.iit..i:{-ij;'1.r,,,:.{il)i.t:1t irili\!:.:l:,.1:;irl;jrr'ta'r.r'-,,.-

Rua da Rio vemelho " 01 Cfl1ro km [0U. C]lP: ó3i2{-000 lrldorado do Cara.jás,Pr\
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40 PENDRIVE3zGB-VELoCIDADElsrRAI{sF.EnÉNcIaDEo,l.»oí@
vÁRros os.

41 tIN

4l PENDRIVE 64

vÁRtL)s os.

GB vELocTDADE Dtj TR.ANS!-ERENCIA DFt DAI)os 130 MB/s coMpATivEL COM 42 UN

42 pIÁcA MÃE GIGAByTE ou 'stMItÁR' coM socKET: 1ts6 (;A-H55M-szup, puca uÃr
SOCKET: 115ó GA H55M S2HP

CONECTORES: VGA E

2 SLOTS DDR3 §JPORTA

PCI UPRESS

MSATA

- SUPORTE P^R PR0CESS DORES INTEL CORE I3l 15 / 17- CHIPSET: INTEL H55 -

HDMI MEMóRrA - srrp()RTA arÉ 8GB DE unur)nta-

MEMóRIA: i,600/r3l3/ro66 MHZ DUAL cHANEL slor DEExpANsÀo txslor
x 16 - 1X sLoT

GIGABYTE OtI 'SIMII,\R' CONI 40 IIN

43 PLACA MÂE, APLICAÇÃo MICRocoMpurADoR, Trpo poRTAS SERTAL E PARALELA, nnaquÊNtn tes: ruruz,

I,ISI\4ÓNIA EXPANSÂO B GB, CARACI.ERÍSTICAS ADICIONAIS COM REDE ETHERNET GIGABITE

INTEGRADA, TIPO DDR3, SOCKET LGA 1 155

30 uN

44 PLACA MÃ[ IIsl LcA 1150 IPMIIBIcl: soQtrDT[ LGA, srJpoRTE A pRocESSADoR[s etÍARTA canaçÃo ittrnl@
CORE 17 / CORE 15 / CORE 13 E PENTITIM SOQIJE.TE I.CAI150, POSSTII 2 SOQTÍETES DE ueuÓnn DDR3 DIIAL

CHANNEL 7600/1333MHZ.; ÍrpORTAATÉ16ctsDEMEMÓnra,tXSLOTPCLEX16,ZXSLOTPCLEX1.

30 TIN

45 PROCESSÁDORCORE134170CACHE3MB3.70CHZl,GA1150 NUMERODoPRoCESSADOR:134170; CACHE:3M8. 30 IIN

46 PR0CESSADOR Is, No MiNlMo 6 MB DE cacHe, rnuquÊucrn MÍNIMÂ 3,5 cHz, FtrrqÚÊN-LaÍfirr'l,l 1o clz,
LCA 1150.

30 lrN

47 PROCESSADOR,TIPO: CORE

GT, S

I5, VELOCIDADII PIIoCESSAMENTOI 2.0 GHZ,MODELO: I5.10400T, BARRAMENTO: I
MEMÓRIA CACI{E: "T2 MB,

APLICAÇÃO: MICROCOMPUTAD OR

30 t,N

4Í) 30

49

ROTE^DOR WIRELESS 2.4 GHZ TjSPECIFIC^ÇÔESUíNIUÀS: t- TTSLOCID^DE' 3OO

FREQUÊNCIA DE 24OO MHZ ATÉ 2483,5 MHZ, COMPATiVEL COM DISPOSITIVOS

802,1.1./B/ç/N, CERTIFICADO PELA ANATEL; 3. QUATRO ANTENAS DE SDBI; 4. ALIIIIENTÂÇÂO AUTOMÀTICA

BIVOLT;5. SEGURANÇAI A. FIREWALL INCORPORADO; B. CRIPTOGRAI-IAWPÁ2-PSK; C. FII.TRO POR MÁC-

ÁDDRESS. 6. GARANTIA: A PARTIR DE lZ MESES.

swlTCH 16 PORTAS GIGABI',T'ES 10/1 00/l 000 - IN'TERFACE I 6 p()R':'

10/100/1000MBPS (AUTO MDI/MDIXJ 1OBASE-TX tITP CABO CATTiGORIA 3,4,5 (MAXTMO 100M) ErA/TIA-5ó8 100U STp

(MAÁXIMO 100M) MIDIA DE REDE-r00 BASE-1o0BASE-TX UTP CABO CATGORTA 5,5E (MAXIM0 100M) EIA/TrA-568

1OOSTP IMAXIMO lOOM), FONTE DE ATIMENTAÇÃ(J 1OU-Z4OVAC, 5OI6OHSE C0NSUMO DE EMERGIA MAxIMo DE

13,3W (22O / 5 OtrZ) E Dl ME NSÕES [L X C X A) 7 1.6*7 .7* 1.7 pOL. (294* 1 BO*,|4MM).

2, INTI]RVAI,O DE

'AS RJ45 COM AIITO NEGOCIACÂO 20 I]N

50 S]WITCTI TP-I.INK 24 PORTAS PARA RACK 20 IIN

51 ?0 UN

52 SWITCH, QUÁNTIDADE PORTÂS 8 UN, 115 V, REDE L'THÍJRNF]T

s:\ryITCH GIGABIT 24 PORTAS

?0 IIN

53 TECI-ADO MICROCOMPTTTADOR, TIPO AMPLIADO,'TIPO CONECTOR LISB, CONECTIVIDADIi COM FIO 40 trN

54 TECTADO MICROCOMPTITADO& TIPO PADRÂO, TIPO CONECTOR PSz, CONEC']'IVIDADE COM FII) 40 UN

55 PLACA D[ VIDIO PADzu\O PCI EXPRESS, MINIMO VERSÃO 128 BITS, MDMORIA zct} GDDR3, CL0CK DE lsOO MIIZ, GTIDÁ

CORE BOO, SAIDA VGA E HDMI,

?0 IIN

56 RACK DE PÁREDE 6U PADRAO 19 RACK FABRICADO COM IP2O E ISO9OO1. COM ABERTURA PARÂ OZ

VENTILADORES DE EXAUSTÃO, ITACK COM CHAIA TRASEIITAPERFURADA PARAFIXAÇAO EM PAREDE LATERAIS

REMOVÍVEIS COM ALETAS DE VENTII.AçÂO E FECHO nÁPNo. FECHAMENT0 FR0NTAL: P0RTA CoM VIS0R DE

ACRÍLICO ECHAVE. ACABAMENT0 PINTURAEM Pó NACoRPRETA.

ZO IIN

39 PENDRIVE I6

vÁRt0s os.

GB - VET,OCIDADE DETRANSFERÊNCIA DE DADOS 130 MB/SCOMPATÍVELCOM 40 (IN

..ili:..j1.:: r':il:l-.1')..1:t:::::.t.ti:..t.t,{:;1)..':; a;,'ti..i-;l:,-::;a-,r,rri.';.:i.....:ai.r
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57 MINI RACK DE PARI'DE 4U X 57OMM PRETO TEXTIIRIZADO - ESTRUTT'RA MONOBLOCO COM

TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 7020, (#2O, ESPESSURÂ 0,91MMl IÁTERÂIS

vENTIIÁIIASREMovÍvEISEMCItApADEAÇosAE lozo{#20,ESpESsrrRA 0,90MM)poRTAEMCHApADFt ACosAE

1.OZO, (#78, ESPESSURA 1,2OMM) COM VISOR EM PS E FECHADURA COM DTIAS CHAVES. POSSUI 2 REGUAS DE PLÂNO

PARA MONTAGEM REGUIÁVEIS NA PROFTINDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM CTIAPA DE AÇO SAE

'rczo(#16, ESPESSURA l,soMMJ cou nunaçÕEs QUADRADAS (peonÀo EURLTpEU) Ds 9,oMM eARA poRCA GAtoLA.

QUATRoFtTRoSDEDIAM. s,00MM eERMITEM e nxeÇÂo Do MINInecrÀpeRuoe.

z0 UN

58 RACK DE PISO FECHADO, PADRAO 19 MINIMO DE 16tI I)E ALTI,IRÂ, PROFLINDIDADIi:

ESTRUTL,RA EM AÇO GALVANIZÀDO SAE 1010 CoM ESPESSURA DE 1,5MMj 04 PLANOS VERTICAIS SENDO

PELo MENos Dots PIÁNoSvERTICAIS DE FrxAÇÃo eJusrÁvrrs EMeRoFTTNDTDADE EM AÇo sAE1010

CoM ESpESSttRA DE 1,sMM PERFURAD0S eana rrr[tzaçÀo DE poRCA GAIot.A; poRTA FR0NTAL CoM

FECHADURA EM AÇO GALVANIZADO SAE 1O1O COM ESPESSURA DE 1,2MM, VISOR FITONTAL EM PS E REVES'TIMENTO

puMÊ s ESPESSURA DE 3MM; poRTAS IÁTERAIS E TRASETRA DE Trpo úNtc.r os pÁcrL RETTRADA coM FECHADURA

EM AÇo sAE1010 coM USPESSURA llu 0,9MM EVENEZTANASLATERÁts»uvuuttr.açÀo; ItlocoMABUR'I URA

PARA FtxAÇÂo Do srsTEMA DE vENTrr-AÇÂo; ABERTTTRA TNFERToR pARA ENTRADA DE cABos; plxruna Eptixr

PRETO TEX-I'URIZADO; PÉS NIVEIÁDORES; ACOMPANHADO DIi: 1(UMA) BANDEJA PADRÀ0 19 E 3OOMM DE

PROFUNDIDADE; 144 KIT PORCAS GAIOLA COM PARAFUSO; ATERRAMEN.I-O FACILITADT]j GARANTIA I',IiIvIua »e Tz

MESES

NO MINIMO 57OMM. 2C) IIN

59

externo;25.1.2. CapacidadedeArmazenamento: l'fB; 25.1.3. InterfacedaUnidade: SÀTA;25.1.4.portaUSIl: 3.0;25.1,5.

CaboUSB3.O;25.7,6,VelocidadedeRoáção:7200 rpm;25.1.7. Utilização: Armazenamentodedados;25.1.8, Forrnatodo

HD: 2.5; 25.1.9. Compatibilidade: Windows 7 ou supe'r.ior.

HD EXTERNO t)E 1'I'B LISIJ 3.0 '25.1 .1 Tipo: IID 40 TIN

60 COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO,

CPU E MONITOR EsPecificação : C()MPUTADOR COM CPU, PROCESSADOR CORI]17, MEMORIA BCD, IID lTD, TJNIDÀDE

ópttca cou GRAvADoR DE cDlDVD (DVD +/- Rw 16x), 06 olr MArs potRTAS usB, sENDo No MINIMo 01

PORTA trSB 3,0,01 PORTARI-45[tÁNr0/100/1000),PrÁcADEVIDEOTNTEGRADÂ DE NO MINTMO 1GB, tsLUE'r',OOTH

4,O,OI ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO EMICROFONE, 01 LET|Í)R DE CARTÃO, NO MINIMoOI PORTA

HDMI, FONTE DE ALIMENTAçÃo DE 46IJWAT'I'S, I OO-Z4O VOLTS AC-BIVI ILT, F'REQUENCIA DE 5O-6OHZ, CORRENTE

DE ENTRADA (MÁXJ: 84, PRODUTO NOVO, SEM USO, ENTREGUE EM CAIXA oU EMBALAGEM oRIGINAL E IACRADA.

70 TIN

61, SCANERDEMESAWoRKFoRCE,Especificação:Es-580wCoMSCANNER»rnoeuffi
WORKFORCEES.sSOW. COMDIGITALIZAÇÕESPARA CELUIÁRES,TABLETSEPARA NIIVEM EPARA PENI]RIVE SEM

USO DE COMPUTADOR. TDLA TOUCII DE 4,3, ALIMI]NTADOI{ AUTOMÁ,IICo DD DoCIIMI]NToS Cotu CÀPACIDADE PÂRA

1OO FOLHAS, TELÂ TOUCH DE 4,3" SIMILAR OU SIIPERIOR.

29 (IN

OL 40 IIN

63

IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÀTICA, TIPO II COM DUPLEX E REDE OK

TECNOLOCIA DE IMPRESSÃO: LASER FUNÇÀO: IMPRESSÀO. VELOCIDADI: 25PPM IMPRESSÃ0 FRENTE E VERSo

AtlroMÁTICo§ pADRÃo sAtDA DA PRIMEIRA PÁGINA: ATÉ 8 sEGUNDosvELoctDADE Do pRocESSADoR: 390

MHz ou suPERloR MEMÓRIA MÍNIMA DE 32[tB. C0NECTIVIDADE/TNTERFACES; r0l100 BASE T, usB 2,0

RESOLUÇÃO; 600 X 600 DPI; CAPACIDADE DE ENTRÂDAI ATÉ 250 FoLHAs CAI,ACIDADE DI.; SAiDA ATE I5O FíJLHAS

CICLO DE TRABALHO UTÁXIT!TO: I5.OOO PÁGINAS POR MÊS MATERIAIS DE IMPRESSÃ0: PAPEL COMUM, PRÉ-

IMPRI]SSO, SULFITII, RECICTÁDO, RASCI]NIIO, PAPEL TIMDRADO, COLoRIDO, PIRITUMADO, DE ALTA QUALIDADI,

ETIQUETAS,PERCAMINI{OS,ENVELOPES,CÁRTOUNA,PAPELGROSSODETAMANHO PERSONALIZADO. ORIGINALDO

FABRICANTE. GARANTIA: I2 MESES.

CÁRTUCIIO TONER IMPRESSORÂ, REFERÊNCIA CARTTICIIO: TN.3332, TIPO CARTTICIIO:

COMPATÍVEL, COR: PRET,A

20 UN

64 TONER COMPATIVEL TN 3442 . EM UNIDADE 20 TIN

(r5 CARTUCHO DE TONER REFERENCTA- TN-660 / TN- ?37O (tl'EM EXCT,UIVO ME/Epl'/MEr) 20 TIN

i:;Êr{}S ^íl t'íí: 
"8Lli;'C iJlj{' í({.}h:; vúJcr:? ll Sr,rrl,.*1,:t i} t}}{io C.: sl&}.ij:.).q /ijl tsfiti
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PREFEITURA DE ELDORÁDO DO CARAJÁS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO - CPLdo

ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS;

COMPUTADOR DESKTOP

PROCESSADOR

CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS

- Atingir índice de, no mínimo, 7400 pontos para o desempenho, tendo como referência a base dedados

PâssMârk Cpu MârlÇ disponível no site http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

- Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruçôes SSE3.

MEMóRIA RAM

- Memória RAM B GB 2666 MHzDDR4.

PLACA.MAE

- Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo

de microcomputador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;

- Após a configuração final do equipamento devêrá restar, ao menos, 01 (um) slot liwe de memóriaRAM;

- Possuir no mÍnimo 6 (seis] ponas USB padrão USB 3.0 ou superior instaladas no gabinete, não sendo

permitida a utilização de hubs ou adaptadores PCI;

- O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processâdor;

- Deve suportar a tecnologiâ Trusted Plataform Module (TPMJ versão 2.0;

- Deverá acompanhar software de ativação e gerenciamento da solução TPM;

BIOS

- Desenvolvidâ pelo mesmo fabricante do equipaDrento em t'lash ROM ou com direito de Copyright, devidamente

comprovado, devendo permitir a atualizações por meio de software;

- O fabricante do computador deverá ter livre direito de edição sobre a BIOS. Em caso de copyrighlo fabricante

dâ BIOS deverá atestar o liyre direito de edição.

- Deverá exibir a logomarca do fatrricante do equipamentoj

- Deverá ser desenvolüda em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5, sendo o fabricante do

computador membro da uEFI.org, comprovado através do site htrp://www.ueíi.org/members, em qualquer

categoria;

- Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativâda e desativâda via SETUp;

- Permitir senhas de Setup para Power On e Administradori

- Permiür inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 [dez) caracteres em memórianão volátil;
- Deverá possuir campo específico com o número de série do equipamento, gravado em memórianão volátil e

campo não editável;

- Deverá possuir sistema de diagnóstico, independente do Sistema Operacional, capaz de verificar asaúde do

.r'i.. ,;;, 'r',rri.r.r, i.(.!.,..,,)-'i .: -i,il)rr" :;..ri,:Ír:r..:a:r,r,rJr..,.t,.
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL

Etdiiriãüo
do Carajás

sistema de pelo menos: Processador; Disco Rígido e Memória RAM;

- A fim de permitir o teste do equipamento com independência do sistema operacional instalado, osoftware de

diagnóstico deve ser capaz de ser executado na iniciâlização do POST;

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO

- Controlâdora de rede integrada à placa mãe com vêlocidade de 100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet,

autosense, full-duplex, com conector padrão Rl-45;

- Deverá possuir interface de rede wireless 802.11. AC

- Controladora de som com conectores de saÍda e microfone; VÍDEO

- Controladora de vídeo integrada com pelo menos 2GB de alocação dinâmica de memória de vídeo;

- Deverá possuir interface de vídeo digital compaível com a do monitor entregue; 3,l.,25.Adicionalmente,

deverá possuir uma interface VGA ou HDMI disponível para utilização de umsegundo monitor;

ARMAZENAMENTO

- Dispositivo interno SSD de 240 GB, interna, SATA 3 ou M.2 Card - 6GB/s;

- Capacidade mÍnima de leitura dinâmica sequencial de 500 MB/s e capacidade de escritasequencial de 400

MB/s).

TECLADO

- Alfanumérico - ABNT II;

- Conector USB com fio de, no mínimo, 1 metro de comprimento;

- O teclado deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, sendo aceito em regime deoEM;

MOUSE

- Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botão esquerdo, direito e central próprio pararolagem;

- Resoluçào de 1000 [mil] DPI ou superior:

- Mouse USB com fio de, no mÍnimo, 1 mefro de comprimento;

- Deve ser fornecido mouse-pad

- O mouse deverá ser do mesmo fabricante do equipamento ofertado, sendo aceito em regime deOEM.

GABINETE

- O gabinete deverá ser do tipo Ultrâ Small Form Fâctor (ultracompacto) com volume máximo de

1.300cm3;

- Deverá acompanhar um suporte que acondicione o gabinete e um monitor pârâ que o conjuntoseia monEdo de íorma

a ohmizar o espaço dê trâbalho, no mesmo padrão de cores do conjunto, sendo do mesmo fabricante do equipamento ou

homologado pelo fabricante;

- Deve permitir a abertura do gabinete sem utilização de ferramentas, de forma a possibilitar a troca de

;t.rii ,:,t l r'.ir:..r/.r.,.r-.rirrl,.) r,ir:l).r.:: ,ir',r.ar ..:lr;.r',,i:,:;,.a:
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- Conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface tipo comboj

- Alto-falante inte$ado ao gabinete ou placa mãe;

- Fonte de alimentâção externa ao gabinete, devendo ser do mesmo fabricante do equipamento, com tensão de

entrad.a \lO/220 VAG dimensionada para suportar a configuração máxima do equipamento, com eficiência

mÍnima de 870/o. O cabo de força deverá estar de acordo com a exigência da nova norma do INMETRo NBR

t4736;

- Deve possuir sensor de intrusão integrâdo ao gabinête;

- Deve possibilitar a instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot ou travâ externa específicade forma a

impedir a abertura do gabinete;

MONITOR

- LED ou LCD;

- Deverá possuir, no mínimo, 23" na diagonal, no formato 1.6:9;

Deverá suportar resolução nativâ mínima de 1920x1080;

- Deverá possuir brilho de 250 cd/m2;

- Deverá possuir contraste estitico de 1000:1;

- Possuir tecnologia IPS 0n-Plane Switching)j

- O tempo de resposta não deve ultrapassar 14msj

- Deve possuir, pelo menos, uma intcrfacc digital, compatívcl com o computador entreguc;

O monitor deverá possuir, de forma integrada, alto falante, microfone e webcam com resolução mÍnima de

720p;

- Deve possuir fonte de alimentação interna com tensão de entrada bivolt automática, acompanhadode cabo de

alimentâção e tomada com pinos redondos;

- 0 monitor ofertado deverá possuir cor predominante similal ao microcomputador ofertado;

- Deverá possuir base com aiuste de alturaj

- Deverão ser fornecidos todos os cabos para a interconexão dos equipamentos ofertados;

SISTEMA OPERÁCIONAL

- Acompanhar licença de sistema operacional Microsoft Windows l-0 Pro 64 bits, na

modalidadeOEM, em português do Brasil IPTBR];
- O software Microsoft Windows deverá ser fornecido instalado e pronto parâ funcionamento;

- O fâbricante deve disponibilizar download gratuito de todos os drivers de dispositivos do equipamento

ofertado, na versão mais atual para download,

componentes, exceto padrão M.2. Serão aceitos parafusos recartilhados para a abertura do gabinete.

- Não serão aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original do fabricant-e do equipamento;

RurdâRio\ennello'í)l Cerrlro l(nr l0í.CfiP: 6Bi2{-1)Ll0 lllJomdo do C.raiâs I,A
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DIVERSOS

- Deverá ser fornecida a documentação técnica original do fabricante ou indicativo em seu site de

todos os componentes do hardware e softwares, comprovando as características e

especificações técnicas solicitadas no edital;

- Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os componenEes 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 coln qualidade e características idênticas ou

superiores da mesma marca, mediante declaração técnica emitida pelo licitante;

- As unidades do equipamento deverão ser entregues devidamente acondicionadas em embalagensindividuais

adequadas, de forma a garanür a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem;

- Os equipamentos devem pertencer à linha corporativa do fabricante não sendo aceitos equipamentos

destinados ao mercado residencial;

COMPATIBILIDADE

- Apresentar certificado HCL (Microsoft Windows Catalogue) para Windows 10 (64 Bits) ou comprovação

atrayés de acesso à página Internet da Ivlicrosoft que garanta a total compatibilidade com o Sistema Operacional,

para a marca e modelo do equipamento ofertado;

- Apresentar certificação ou documento que comprove compatibilidade com â norma IEC 60950 (adotada pelo

Inmetro) ou UL 60950;

- O modelo do equipamento ofertado deverá possuir Certificação EPEAT, a ser comprovado no site

www.epealnet ou deverá possuir conformidade com ABNT NBR 14024.

- 0 modelo do equipamento ofertado deverá possuir conformidade com NBR 1,0152 ou ISO 7779/9296 fníveis de

ruído para conforto acústico em ambientes típicos de escritório) comprovado através de relatório de

conformidade.

GARANTIA

- Deverá possuir garantia mínima de 24 (ünte e quatro) meses do(s) fabricante(sJ para os equipamentos

ofertados fmicrocomputador e rnonitor), com reposição de peças, mão de obra e atendimento onsite, conforme

descrito no item DOS NÍVEIS

MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS;

- Toda a garanüa deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa [s) pertencente [s) à sua rede

autorizada, devidamente capacitada [sJ para ral função;

- A garantia do conjunto dos equipamentos especificados acima (gabinete, teclado e mouse) deverá ser prestada

por um único fornecedor;

ii(:ics ,{:r.,i,ir'"qir'(] (gi(ij I(,$âí v.if$ir} r} §#rbcjfi?. {.t t}x:rc cs S§&i*},q íiar isÍr}
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- Deverá ser disponibilizadâ cenkal telefônica do(s] fabricante(s) para abertura de chamados técnicos âtravés

de ligação gratuita para atendimento técnico, bem como possuir site na internet, com a disponibilização de

drivers, firmwares e todas as

atualizações existentes relativâs ao equipâmento ofertâdo.

OBSERVAÇÃO

- 0 atendimento às especiÍicações deverá ser comprovado na fase de habilitação do pregão, por meio da

apresentação dos respectivos documentos ou de declaração indicando a página na internet para verificação

pelo setor técnico responsável.

- A exigência da compatibilidade com as normas IEC 60950 ou UL 60950 garante que os equipamentos não

oferecem riscos aos usuários durante sua uülizâção, como choque elétrico, interferência eletromagnética, etc,

- A exigência da certificação EPEAT assegura que o equipamento atende às rígidas normas decontrole de

impacto ambiental, como reciclagem, embalâgem, retorno, etc.

- A exigência da conformidade com a NBR 10152 ou ISO 7779/9296 garante que o equipamento não produza

níveis de ruídos prejudiciais à saúde do usuário.

C(

- Produto reciclável3
- De acordo com normas RoHS

- Tipor alimentado por folha, duplex de 1 passagem, scânner colorido

- Tipo de sensor: sensor de imagem de contato colorido (CIS)

- Fonte de luz: LED RGB de 3 cores

- Resolução ópticar 600 dpi

- Resolução máximâ interpoladar 1200 dpi

- Modo de digitalizaçâo em cores / tons de cinza (profundidade de bits de saÍdaJ: entrada de 30 bits /saída
de 24 bits
- Botões: s Detecção de alimentação dupla Pular, Modo de varredura lenta, Varredura, Parar, Conexão sem
fio, Ligar / desligar sem fio
- Velocidade de digitalização ftamanho carta); 35 ppm / 70 ipm: 300 dpi em preto e branco, colorido,cinza
- Conectividade: Wireless 802.11a / b / g / n / aq SuperSpeed USB 3.0

- Ciclo de trabalho diário: 4.000 folhas

- Consumíveis: Kit de montâgem do rolo:200.000 ciclos

- Memória lrlash USB: 1x

" ":': '. a '"'r'',:; -:'
Iiurdâl(io\crrrelho'ol Cdrtro lnr l0rr.('lrP ?)ii'.1 ,r!11 Llilorrdr).lo Cltruiàs P^
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- Capacidader 1.00 folhas de papel

- Tamanho do documento: Mínimo: Z "x 2", Máximo: 8,5 "x 240" a 200 dpi, Máximo: 8,5 "x 215" a 300 dpi,

- Máximo: 8,5 "x 53" a 600 dpi

- Peso do papel 27 - 413 g / m2

- Windows 10 (32 bits, 64 bits), Windows 8 / 8,1 (32 bits, 64 bits), Windows 7 (32 bits, 64 bits)

- Mac 0S X 10.11.x para mac0S 10.15.x

- 0 software requer conexão com a lnternet para download e instalação.

- Tensão de entrada do adaptador AC: 100 - 240 VAC (50/60 Hz)

- Operâção: 13 W

- Sem fio: 18 W

- Dormir 1.,4W

- Pronto: 6,9 W

- Desligado: 0,1W

- Somente produto: 11,6 "x 6,7" x 6,6 "

- 1x Scânner de Documentos ES-580W

- 1x Guia de Iniciâlização

- 1x Cabo USB de alta velocidade

- 1x Cabo de energia e adaptâdor

16013 gramas (bruto com embalageml

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

ESPECIFICAçÔES

Laser Eletrofotográfico

Display LCD (tipo/tamanho] Touchscreen Colorido de 3,7''Tamanho do Papel [máximo] Até 21,6 x 35,6 cm (OfícioJ

Velocidade de lmpressão(máximal 42 ppm (carta/ A4) Resolução de lmpressão(máximal Até 1200 x 12 00 dpi

Emulações PCLSe, PCLSc, PCL6 (PCL XL Class3.0J, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7,XPS

Versâo 1.0

,.r: i;' ir: ll.;r'1 r',.'ilLt;'.r itrt.lr': '' !(rrl)..r|' .rr'r. i']l:. .f'l;'t ,: i. ' -.!t'
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Processador 800MHz

Memória (padrãolmáxima) 5L2 MB / 512 MB

Duplex Automático

Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem

Capacidade de Entrada de Papel (máxima) Bandeja com capacidade até 250 folhas e uma bandejamultiuso com

capacidade de 50 íolhas

Capacidade de Entrada Opcional (máxima*) Até 1.340 folhas corn bandejas opcionaisCapacidade de Saída

fmáxima) 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documentos IADF) Até

70 folhas

Interfaces Padrão Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidadeHost USB, frontal

Velocidade de Cópia I Resolução de Cópia [máxirna) 42 cpm (carta/44) até 1200 x 600 dpi

Opções de Cópia Ordenadas, N ern 1, Cópias Múl plas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 -400o/o em

incrementos de \o/o

Velocidade de Digitalização (máxima) Simplex (somente frente): até28 ipm (pretoj /20 ipm (colorido)Duplex

(frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)

Tamanho do Vidro de Documentos2L,6 x 35,6 cm (Ofício)

Resolução de Digttalização (máxima) Ó ca: até 12OO x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada:até 19200 x

19200 dpi

Função "Digitalizar para" Arquivo, Irnagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB , SharePoint@,Nuvem

[Web ConnectJ, Servidor de E-mail, Pasta de Rede [CIFS), Fácil Digitalização para E-mail Web Connect GO0GLE

DRIVE'", EVERNOTE@, ONEDRIVE@, ONENOTE@, DROPBOX, BOX, FACEBOOK'", FLICKR@, PICASA WCbAIbUMS'"

Sistemas Operacionais CompatÍveis Windows@: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edi on

/ Windows Vista@/ Windows@ 7 ,8,8.L, L0 / Windows Server@ 2003 / 2003 R2 (32/64 bitsJ / 2008 /2008 R2 /
2072 /2072 R2 Mac@ OS X@ v10.8.5, 10.9.x 10.10.x Linux Funções de Segurança

Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802. 1xJ, Bloqueio de Slot, Impressão Segura,SSL/TLS,

IPSec Ciclo de Trabalho Mensal Máximo Até 50.000 páginas/mêsVolume Mensal Recomendado Até 3,500

páginas/mês. Garantia L ano de garanLia limitada

5.í. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade dos órgãos, a partir da assinatura do

instrumento de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o caso, não se admiündo recusa da(s)

parte(s) deste(sl em decorrência de sobrecarga na sua capacidade técnica;

5.2. Os produtos serão requisitados de acordo com as necessidades da secretaria.

5.3. Os produtos serão entregues no almoxarifado da Secre[aria Municipal de Saúde, ocorrerão em horário

comercial, de segunda a sexta-feira e, excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, em virtude da

necessidade de serüço.

l:ioíâ* ,lL,i,r(!' "F{ríê «t]{: Í(l{}{).i voj§}, íI s$rl}(}$? . {.i r}}{i() r:$ §§^1.}l}§ íiÍ,: lsfí.}
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5.4. A entrega dos produtos deverá ser autorizada expressamente pela respecüva Unidade Administrativa,

através de ordem de compra, assinado pelo gestor do órgão.

5.5. A qualidade do produto fornecido é de inteira responsabilidade do contratado;

5.6 A entrega deverá acontecer após a emissão da ordem de compras devendo ser entreguem no máximo de B

[oito) dias corridos a contar do recebimento da ordem.

6.í. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos;

6.2. g Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada

e acompanhada da requisição dos mesmos;

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a

mesma ciente de que as cerüdões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de

seus vencimentos.

Uma vez celebrado, o Prazo de Vigência deste objeto será de 72 (DOZE) meses podendo ser alterado pelo

interesse da administração.

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Notade

empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais,

sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no ArL 65 da Lei 8.666/93,sefor

o caso,

8.4 A Contratada Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários,

comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e

equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer

comprovan[es de pagamento e quitação.

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do arl 70 do Código de Processo Civil,

no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas

contra a Contratante.

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário,

bem corno pelo cumprimento das formalldades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.

8.7. Providenciar afastamen[o imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer

empregado cuia permanência seja por ela considerada inconveniente.

lscio.s 4t.ra-,: 
-pa$o qu{'íc\3.)$ vêj{],)} § s#,bâr:?.. $ }}too *{: .$Éfufr(}â i{',1 rqf{,
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8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho

dos serviços objeto do presente Contrato.

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente,

integralmente, em todos os seus atos,

8.í0. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra,

a quitação para com a Seguridade Social [CNDJ e FGTS.

8,1 í. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.

8.12. Nao prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a

respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;

8.í3. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, tlevidamente capacitados e registradossegundo

as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;

8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Secretaria ou a terceiros, por ação ou omissãono

fornecimento do presente Contrato.

8. í 5. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

8.í6. após a ernissão da Ordem de Compra, a empresa contratada terá o prazo de até 08 dias para entrega dos

produtos,

8.20. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para enlrega dos produtos acarretará

em multa pecuniária diária, nos termos do Edital, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades

previstas na Lei 8.666 / 93.

9,1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com base nasdisposições

da Lei 8.666/93 e suas alterações.

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a

Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas naprestação.

9.5. Serao consideradas para efeito de pagamento as compras efetivamente realizadas pela Contratada e

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

10.1. A disciplina das infrações e sanções ad licáveis no curso da licitação e da contratação é

aquela prevista no Edital.
TIA60 PEREI

euê íc(Jo." ',rqã,ri * scrbori?. $ ,'],}cc íi: .SfNlii)tr? fe": rsfn
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ÁNEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS IMODET.O)
pREGÂo ELETRôNrco N" xxxx/2023 -sRp
sessÃo púalIce' --- 1---1zozt, Ãs---a'-'-MtN ['---) HoRAS
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE /UF
ID ENTIFIC Ão DA PRoPoN ENTE

NOME DE FANTASIA
O SOCIAL:

CNP

CONTATO DA LICITANTE
BANCO DA I,ICITANTE:
NA DA AG NCIA:

ITEM f,SPECIFIcAÇÕEs UND QUT.
VALOR

UNITÁRIo R$

A empresa: .........,,.,..,..,...-.........,,-,...,., declara que:

. Estão incluses no valor cotado todes es despesãs com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encârgos fiscâis,

sociais, Fabalhistâs, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em

embalagens adequadas.

o Vâlidâde dâ nrôbosrâ:

o Prazo de inicio de fornecimento/execução dos serviços de acordo corÍ, o estabelecido no termo de relerencia do edital

desse processo,

. Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da prefeitura muflicipal de

compânheiro ou pârente até terceiro grau.

uf, e ainda cónjuge,

o Que o prazo da entregâ 05 dias mediante ordem de serviços dos produtos será de acordo com os termos est belecidos no

anexo , deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, na da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos Caraiás CEP: 68524-000 - Eldorado do Carajás/PA, uf todos os

equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não aênda a descriminação do termo de referência

do referido editãl ou de má qualtdade.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS, serão desclassiflcadas as propostas q ue apresentarem cotâções contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou

inexequíveis, nâ formâ dâ legislâção em vigor, ou âinda, que ofereçam preços ou vântãgens bâseâdâs nas ofertâs dos demâis

licitantes.

diâs

INSC. EST

OPTANTE PILO SIMPLES? SIM ( ) NÀo( )
INDIREÇO
BAIRRO: CIDADf:

E-MAILIC EP:

TEI,EFONE:
CONTA BANCARIA DA LICITANTE:

VALOR
TOTÀL RI§

Ir()}ir5.tl,rí,'nafa:.lrraaârr,alc!ürrr r círldrf: ir l]larc o',1 5ír_l;l irll ie-/ ;!li1

RuâdaRiovennelho'01 CflEo km l0O. CEP:68524{00 Eldorado do CnrâiásPA
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ANEXO II - DECLARAçAO DE SUI
FATOS S

EIçÃo Às coNDIçÔES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÉNCIA DE

UPERVENIENTEs ÍM PEDITIVOS DA HABILITAÇÀO

pRgcÃo uLgrRôNtco Ne xxxx/2023-sRP

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE

O(A) PRECOEIRO(AJ E EQUIPE DE APOIO.
/UF

(ASSINATURÁ Do RuseonsÁvuL n crRl

proponente, CNPJ declara expressamente que se sujeita às condições

estâbeiecidâs no edital âcima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomâdâ pelo

licitâdor quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido à§ condições estabelccidas no edital e

que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem preústo'

declara, ainda, parâ todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou

que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágraÍo 2e, e artigo 97 da lei ne 8 666, de

21 de iunho de 1993, e alterações subsequentes.

, portador do RG , abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da

em, de 

-2023

Rua da Bio vennelho '0i Cmro kn l00 CEP:63J24{00 Eldc, âdo do CarajàsPÀ
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAçAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7e DA
coNsTrrutÇÃo rroEner

pnEcÃo ELrtRôwIco Ns xxxx/zo2 3-sRP

IPAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

inscrito no CNPf nq por intermédio de seu represetrtante legal o(a) sr(a)

portador(al da carteira de identidade nq ................ e CPF nq declara, para fins do

disposto no inc. v do art. ne 27 da lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nq 9.854, de27 de

outubro de L999, que não emprega rnenor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ] t.

(data)

[representante legal)

I Observagão: em oaso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

$olilg 4t riir: "pi:rro (!ti{. Iíxjos uêJãn) {: síJ§o,qt. ü o'loê dt-' Sâftfil}Ê í*r l-§ll}
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ANExo rv - DECLARAÇAo DE ELABoRAçÃo nnUnENDENTE DE PRoPosra (MoDEto)

PREGÃO EIEIRÔruICO NO }OfiX/2023-SRP

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de

(identificação complera da licitante), para fins do disposto no edital de licitação: PREGÂO ELETRÔNICO Ns

XX)$/2O2}SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o arL 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresenrada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Ne XXXX/2023-SRP, foi elaborada de

maneira independente (pelo licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO

ELETRONICO Ne XXXX/2023-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposra elaborada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO No )OfiX/zO23-SRP

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃo

ELETRÔNICO Ns XXXX/Z023-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante

porencial ou de faro do pREGÃo ELETRÔNICO Ne XXXX /?.Oa3-SRP quanto a participar ou não da referida

licitação;

D) Que o conreúdo da proposra apresentada para parricipar do PREGÃO ETETRÔNICO Ns XXXX/ZOZ3-SRP não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, conrunicado ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato do pREGÃO ELETRÔNICO Ns XXXX/zOz3-SRP antes da adjudicação do obieto da referida

licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃo ELETRÔNICo Ne )§$)U2D23-SRP não

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do

rnunicípio de antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações

para firmá-la.

REPRESENTANTE LEGAI,

lscrÕ§ 4r.rar' 'P,riaLY que lar{io:r vr)d}rl-l .} 9í,,il)çsr . Q rn*ê dú .$f&fl*!? íer í§fô
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ANExo v - DEcLARAÇÂo Do PoRTE DA EMPRESA (MICRoEM PRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

pRrcÃo er,ErnÔNtco Ne xxxx/2023-sRP

[Nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade ILTDA, S.A, etc.), endereço completo, inscrita no cnpj sob o

ne lfrXXX], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da carteira de identidade

ne IXXXX], inscrito no CPF sob o ne TXXXX], declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como

microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do arl 3s da lei complementar ne 123 de 14 de

dezembro de 2O06, estando apta a fruir os beneíÍcios e vântagens legalmente instituídas por não se enquadrar em

nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4q do art. 3q da lei complementar ne 123 de 14 de dezembro de

2006.

declaro, para fins d.aLCL23/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

( ) Microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4e do art.

3q da lei complementar ne 1'23106 alterada pela LC L47 12014'

( ) Empresa de pequeno porte - receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800'000,00

valores , estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma

das vedações legais irnpostas pelo § 4e do art. 3s da lei complementar ns 123 /06 alterada pela LC L47 /20L4'

observaçÕes:

o esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou EPP, nos termos da LC

L23, de 14 de dezembro de 2006;

o a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou EPP,

nos termos da LC ne t23/2006,ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado,

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESEN'TANTE LEGAL

NOME E ASSTNATURADO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)

CPF: )()ü.X)O(.XXX'XX
CRC:

ija:iQa ;1.:ar' 
-F.:fl'.\ Í.Jl!i:l i{}{}aü l'crl§}rl!} * xr}I)$g} {l ll)ilic *il §§,riilj:}s: lÊ:a lsli:i
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ANExo vr - DECLARRçÃo nn tDoNEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE OTCUNNçÃO, O PROPONENTE OEVERÁ UTII,IZAR P.ORIT,IUúRIO COM TIMBRE DA

PROPONENTE.

pRrcÃo u,BrRÔrulco Ne xxxx/2023 -sRP

À
PREFEITURA M UNICIPAL DE

o(A) PREGOEIROIA) E EQUIPE DE APOI0.

A empresa ...., inscrita no CNP| nq por intermédio de seu representante legal o

Sr.......,.........,... portador da carteira de identidade nq...'..'.","""""' e do CPF nq declara não ter

recebido do município de uf ou de qualquer outra entrdade da administração direta ou indireta, em

âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de

contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar

com a administração federal, estadual e municipal.

EM, 
-_ 

DE -- DE2O23,

(ASSTNATURA DO RESPONSÁVEI U Cerl

l:i('íitr,íti.i.r'13.:;rtli:ilrrli+rll)li'.^,"r.'fài)l ilsilll)o$t {lllla;{,)Ct.:.$.i:liiJ'}'qí{anisi(:r
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ANExo vrr - DECLAneçÃo DE cuMpRrMENTo Dos RneurslTos DE HRrrurRçÃo. (MoDEto)

PREGÃo EI.ETRÔruICO N9 XXXX/zOz3 -SRP

declara, em conformidade com a lei ne 1,0.520102, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este

certame ticitatório na PREFEITURA MUNICIPAL DE /UF - PREGÃO ElErnÔNICO Na nt)§t/2023-

SRP

EM, -- DE --- DE2O23

(ASSINATURA DO RESPONSÁVUr. r Cenl

Iioro§ 4r.âir: 'Êiir* ql.rti l&I{,)$ vc}§,), * to$or:r. â n'xlc §* .Sf&H#§ í€.": íslo.
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ANExo vru oEcLRReçÂo DE NÃo vÍwculo corrr óncÃo púsuco

A empresa portador do CNPf ne----, tendo como seu sócio

representânte 

- 

portador do CPF ne-._--- declaro, para os fins que se fizerem

necessários, que não possuo únculo, direta ou indiretamente, com a Administração Pública de Eldorado do

carajás-Pa ou, em conformidade com inciso XVI do artigo3T da Constituição Federal'

EM,-DE-D82023.

(ASSINATURA DO RESPONSÁvul r cerl

I

Ia,{ri}l: l1rli(Ii:) il 5$lb(frl} iJ i);.o l]rl: :il:§f l{}ll íii'L- 
jsl'i
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ANEXO IX MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS DE PREçOS Ns
pRrcÃo ELEInôNIco Ns

Aos __ dia(s) do mês de 

--de 

três mil e vinte e dois, O Município de Eldorado dos Carajás, através da

Secretâria de Saúde de Eldorado dos Carajás, nos termos da Lei 8666/93 Lei nq 10.520, de 17 de julho de 2002,

publicada no D,O.U. de 18 de julho de 2002, Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019, decreto Ns 7.892, DE 23

DE JANEIRO DE 2013, DECRETO Ns 9.488 DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e das demais normas legais aplicáveis, em

face dâ classificação da propostâ apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços,

oBJETO: Sistema de registro de preço para eventual e futura aquisição de computadores, peças e

periféricos de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, conforme

especificações e quantidades discriminadas neste termo de referência. tendo sido os referidos preços

oferecidos pela empresa(s) cuja(s) proposta(sl foi clâssificada(s) en'r primeiro lugar no certame supracitado.

As quantidade são cstimadas e não constitui qualquer comprornisso futuro para contratação, devendo ser

entxegues âpenas âs quantidades solicitadas pelâ Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás, de acordo com a

necessidade da mesma, nos locais determinadas nas ordens de compras ou serviços. Empresa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ryü; c,N.P.J. nq XXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo[aJ sr[a).

XXXXXXXXXXXXXXXUX, C.P.F. ne XXXXXXXXXXX e R.G. np X)fiXXXXK'JXXX)ü.

USULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREçOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (dozel meses contados a partir da sua assinatura,

durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos

artigos 17 e 18 do Decreto ne 7.A92/20L3 e devidamente comprovadas as situações previstas na alínea "d" do

inciso tl do arL 65 d aLei ne 8.666/1993.

parágrafo primeiro: Durante o prazo de vaiidade desta Ata de Registro de Preços, a contrâtânte não estará

obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,

podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba rec[rso ou indenização de

qualquer espécie ao fornecedor, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de

fornecimento em igualdade de condições.

parágrafo segundo: A pârtir da assinatura cla Ata de Registro de Preços o fornecedor assllme o compromisso de

atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na Íntegra, todas as

condições estabelecidas, Rcândo suieito, inclusive, às penalidades legâlmente cabíveis pelo descumprimento de

quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAçÃO DA ATA DE RECISTRO DE PREçOS

: 
. 
) r.t :i ) . . r .-. : : ir::,r'.1,:rr'at.{:i... !r;,.';') .: !í,])ir-i . / ,' j i':, i-'. i :j-1_a;ii,',. l.r.' tI.,

Ruá dâ tuo \ ennclho ' 0l Centro iinr l0(,. CIP:63j21-000 f.ldor.tdo do CnraiâsI'A

QUT.
VALOR

UNITÁRIO RTi

VALOR
TOTAI, RST]NDESPECIFICAÇÕf,SITEM



.- +.
Eldôiâitlo

do Garaiás
PREFEITURA DE ELDORADO DO CARAIAS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. CPL

!ai)r:;l,r 'r;:.:.r!: i(,r13. ri'rrl,l: 'irrl)j::r :;r':....- rrlf:ri-,r'l.a'ilir

RuadâRiorennellro 0l Clnlro km l0lr.CEI': ó3i2.1-|(r0 lldorndo Jo Corai0s 1r\

3.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administraçâo Pública

Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que

devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primelÍo: os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejârem fâzer

uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este

indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundor Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condiçóes nela

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,

desde que este fornecimento não prejudique as obrigações âssumidas com o Contratânte.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou

entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos reglstrâdos na presenteAtade Registro de Preços.

Parágrafo quarto: Os quantitaüvos referente as adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na

totalidade, ao dobro do quanütativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos nâo participantes que aderirem

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCÁL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega do matéria deverão ocorrer em de imediato acordo com as

especificações contidas na ordem de compras/serviço ou nota de empenho, de acordo com a necessidade e

interesse da secretaria solicitante podendo ocorrer em quâlquer parte do municipio

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

1. Executadas e accitas as entregas, a C0NTRATADA apresentará a Nota Fiscal, mediÇão e Certidôes no Protocolo

do na Prefeitura Municipal de Eldorâdo do Carajás, CEP:68524-000, para fins de pagamento, mediante ordem

bancária creditada em contâ corrente do fornecedor, a partir do 15q (décimo quinto) dia útil do mês subsequente,

conforme planejamento e disponibilidade finânceira. As notas dev€rão ser entregues entre 15 a 30 de câda mês.

1.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronogrâma de desembolso (íísico-financeirol determinado

pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, em se tratando de emprcsas declaradas como ME ou EPP no

período máximo de 30 (trinta) dias para cada parcela da obrigação, e em consonância com a respectiva

disponibilidade orçamentária.

2. Para efeito de cada pagamento, â nota fiscal/fatura deverá estâr acompanhada das provas de regularidâde para

com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e relaüva à Seguridade Social [CND), ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço IFGTS) e à Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei.

3. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Caraiás reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da

atestação, os serviços ou produtos fornecidos que não estiverem em perfeitâs condições ou estivêrêm em

desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. A Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes

a multâs ou indenizações devidas pela licitânte vencedora, nos termos deste Pregão Eletrônico/SRP.



tf q-

EtdiirÍâüo
do Caraiás

PREFEITURA D[ ELDORÂDO DO CARA'AS
DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO. CPL

5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

Íjnanceira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de

pagamento.

5.1 - Nos casos de eventuais antecipaçóes de pagamentos, fica convencionado que será âplicâdo o percentual de

l0o/o (dez por cento) de desconto sobre os valores disponitrilizados.

6. Nos casos de eventuais âtrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Prefeiura Municipal de

Eldorado do Carajás entre a data acima referida e a corrcspondente âo efetivo adimplemento da parcela, será a

seguinte:

EM=lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a datâ prevista parâ o pagamento e â do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = [TxJ / 36s => t = (6/100)/36s => I = 0,000 L644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nestâ condição será incluída em fâtura a ser aprêsentâda posteriormente.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÓÉS DE FORNECIMENTO

A execução dos serviços ou íornecimento de produtos só estará carâcterizada mediante solicitação do pedido dos

serüços.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência d€stâ Ata, mesmo que a

entregâ deles decoffente estiver prevista para datâ posterior à do seu vencimento, observando as normas e

obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência e nesta Ata de Registro de Preços.

CúUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

pela inexecução total ou pârciâl do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços, a Administração da

entidade contratante poderá, garantida a préüa defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

l - Advertência, que será aplicada por meio de notificâção via ofÍcio, mediante contra recibo do representante

legal da contratada estabelecendo o prâzo de 05 (cinco) dias úteis parâ que a empresa licitante apresente

justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

ll - multa de O,Lo/o (zero vÍrgula um por cento) por dia de âtraso pelo descumprimento dâs obrigações

estabelecidas, até o miíximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo

máúmo de L5 [quinzeJ dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

lll - multa de 10olo [dez por cento] sobre o yalor do material não enfegue, no caso de in€xecução total ou parcial

do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzeJ dias corridos, contado da comunicação oficial, sem

embargo de indenjzação dos prejuízos porventura causados ao contratante pelâ não execução parciâl ôu totâl do

r:r)r,ii',j:.rr, a rla:,.fr 'r,ir..!.r,,ir'r i _(ril),.J ) .r lr r) lr ' 'l: À 
' 
ir',i ' ii '\lil
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objeto o qual foi registrado os prazos.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motiyos determinantes

dâ punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penâlidade, a

licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não fornecer ou prestar serviços, deixar de

entregar a documentâção exigida para o certame ou âpr€sentar documentação falsa, ensejar o retardamento da

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

ParágraÍo Segundo - As sânções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro destâ cláusula poderão ser

aplicadas juntamente com as dos incisos "l[" e "111", facultada a defesa prévia do interessado, no respecüvo

processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,

responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pâgamentos devidos pela

Administração ôu, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas iunto ao cadastro de fornecedores da

enüdade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante rleverá ser descredenciado por igual perÍodo,

sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

cLÁusuut olTAVA - Do REA|USTÁJIIENTO DE PREÇOS: Quândo, por moüvo superveniente, o preço regi§trado

tornar-se superior âo preço praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

8.1 Convocar o contratado üsando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo

mercado;

8,2 Frustrada a negociação, liberar o contratado do compromisso assuntido;

8.3 Convocar os demais classificados para conceder igual oportunidade de negociação.

8.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o classificado, mediante ofertâ de

iustificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

8,5 Liberar o contratado do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativâ, desde que as

justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de compras;

8.6 Convocar os demais contratâdos para conceder igual oportunidade de negociação.

8.7 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 vantaiosa.

8.8 Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como forma de

restabelecer as condições originalmente pactuadas.

8.9 A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessadâ comprove a

ocorrência de fato imprevisível, supervenienLe à forrnalização da proposta, que importe, diretamente, em

majoração de seus encargos.

'ljilij,i: r'i'l:trir,'i.'j,l).!.1.;,'ril(irrl)ii_).;r'ir1)a.r'a:,\:;.:r'ij'.ri'
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8.10 Em câso de revisão, a alteração do preço aiustado, 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.

8.11 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 exclusivâmênte da vâriação inflâcionária, uma vez que inseridos, estes últimos, nâ hipótese de

reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência nào supere o

prazo de um ano.

8.12 Não será concedida a revisão quando:

8.13 Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessadai

8.14 O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva

ou após a Íinalização da vigência da Ata;

8.15 Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte

interessada;

8,16 A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse

âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.

CúUSULA NoNA . DAs CoNDIçÔES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O recebimento do objeto constante da presente âta está condicionado à observância de suas especificações

técnjcas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a veriÍicação ao representante designâdo

pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os serviços ou produtos deverão ser de ótima qualidade, e deverão ser executâdo ou

fornecidos no meio de comunicação constante na ordem de serviços, ordem de compras ou nota de empenho,

acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos dâ seguinte forma:

I - Proüsoriamente, no ato de entrega, para efeito de postcrior verificação da conformidade dos serviços ou

produtos com as especificações constantes da proposta da empresa.

ll - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços ou produtos e sua consequente

aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Dennitivo assinado pelas partes em âté 5 (cinco) dias

úteis após o recebimento provisório,

CúUSULA DÉGIMA - DO CANCETIIMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo âdministrativo

específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

A pedido, quando;

. comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior;

. o seu preço regiskado se tornâr, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de

.,.:.. ir." .],.i fr'ii..l)::r.,r1r.:r ,i!1r.,') :ii)r.,r).. r1:;r:.ii, l!? iiil
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mercado dos insumos que compôem o custo do serviços.

. Por iniciativa do Ministério da lustiça, quando:

. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no

mercado;

o perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

o por razões de interesse público, devidamente, motivadas e iustificâdasi

o não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrcntes da Ata de Registro

de Preços;

. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nâ Ata de

Registro de Preços ou nos pedidos dela decorentes.

cúUsULA DÉCIMA PRJMEIRA . DA AUToRIzAçÃo PARA SERVIçO E EMISSÂO DAS ORDENS DE COMPRA OU

sERVtÇOS

As âquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelâ contratante.

parágrafo únicor A emissão das ordens de serviços ou ordem de compras, sua retificâção ou cancelamento, total

ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitânte registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitâdos, quântitâtivos

superiores àqueles registrados, em função do direito de âcréscimo de até 25o/o (vinte e cinco por cento) de acordo

com o § 1e do art" 65, da Lei na 8.666/93

parágrafo primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na

razão dos respectivos linlites de fornecimento registrados na Ata.

parágrafo Segundo: A supressão dos serviços ou produtos registradâs nesta Ata poderá ser total ou parcial, a

critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4q do artigo 15 dâ Lei ns 8.666/93.

GIÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS DOS LOTE DE FORNECIMENTO OU SERVIçOS

Os preços ofertados pela empresa classiÍicada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços

parágrafo único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (dozeJ meses,

contado â partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

cúUsULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAçÔES DO FORNECEDOR

Â empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantcs no editâ1, Termo de referência e ata de

registro de preços, sem prejuÍzo das decorrentes das normas, dos anexos e dâ natureza dâ atividade.

CLÁUSUUI DÉCIMA QUINTA. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

são obrigações do contratánte, as constantes no edital, termo de Referência e âtâ de registro de preços:

parágraÍo primeiro: Etetuar o(sl pagamento(s) da(s) Nota[s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva

entrega dos produtos e emissão do Termo de Recebimento.

parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscâlizar a execução do objeto licitado por intermédio do fiscal especialmente

I{râ da Rio \ ennellro ' (l I Ccllno km l(r(1. eill': ós521-c00 Illdorado Jo Crrnin§ PA
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designado, de acordo corn a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

cr,Áusum oÉctue sExrA - DAs DlspostçoEs FINAIS

Integram estâ Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Regrstro de Preços e a proposta da empresa classificada em

Lo lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições

constantes das Leis ns 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição

indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas

administrativamente, serão processadas e iulgadas no foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de

qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma,

na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Eldorado dos Carajás - PA, em de

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS

CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
cNPI N" _._._/_-_

CONTRATADA

de

$cÁGi {i ãa' -F}firü qkc ar\.},"$ ,,rejalr., * st*bon:. ô rr}do C* 5f§} {$l? íÊ"r' iqÍo
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ANEXO X
MINUTA DE CONTRÂTO

0 Município de Eldorado dos Carajás, al.ravés da Preíeitura Municipal de Eldorado do Carajás, neste ato

denominado contratante, com seguinte endereço Rua do Aeroporto esquina com a Rua lguaçu S/N- Eldorado do

Cârajás - Pará, CEP: 68524-000, representado pelo Secretário de Saúde e de outro lado a empresa

inscrita no CNPJ (MF) sob o n.q estabelecida doravante

denominada simplesmente contratada, neste ato representada por portador da Cédula de

ldentidade n,q e CPF (MFl n.e celebram o presente cootrato, do qual serão partes

integrantes o edital do Pregão Eletrônico n.a / e a proposta apresentãda pela contratada, suieitando se o

contratânte e a contratada às normas disciplinares das Leis ne 4.666/1953 e 10.520/2002, Decreto 10.024 de 20

de Setembro de 2019 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condiçôes que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. 0 presente contrato tem como obieto: Sistema de registro de preço para eventual e futura aquisiçáo de

computadores, peças e periféricos de informática, pâra atender as necessidades da secretaria municipal

de saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas neste termo de referência.

1, 0s preços dos serviços são aqueles constantes da Planilha âpreseutada pela contratada, sendo que o valor total

do contrato é de R$ 

--ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUT.
VALOR

UNITiíRIO RS

2. Os quantitativos indicados na Planilha constante do Ânexo do edital do Pregão Eletrônico são meramente

estimativos, não acarretândo à Administração do contratante qualquer obrigação quanto a sua execuçào ou

pagamento.
a

3. As despesas oriunda do presente contrâto correrâo por conta da dotação orçamenláriâ: XXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS PRÂZOS

1. A CONTRATADA ficará obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pelâ administrâção

para execução dos serviços, contado do recebimento da autorização de serviço expedida pela Prefeitura de

Eldorado dos Carajás.

2. Eventuais fornecimento deverão ser iniciados em de imediato para a entrega a contar da notificação da

fiscalização do CONTRATANTE, sem prejuízo de outros serviços autorizados para execução

CLÁUSULII QUARTA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente contrato decorre da realização clo Pregão Eletrônico realizado com fundamento na Lei

nq 10.520, de 17 de lulho de 2002 e na Lei rf 8.666/93 Decreto 10.014 de 20 de Setembro de 2019

CúUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRÁTO

,l':il.r:t,: tlit:,!:', ltt::'..,r!i;,ilr.r'.x1rii.: /i"'-a"r. :l ]\i r,'ri' .i.'.: iii.
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1. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as

disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n,e 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55,

do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA sExTA . DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

L, A vigência deste contrato será 

- 
/ 

-/ 
-à 

/
inÍcio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

2. 0 Contrato poderá ser prorrogado, alterado ou aditado nos termos do art. 57, inciso IV c/c arügo 65 da Lei

Federal ne 8.666/93 desde que satisfeitâs âs exigênciâs legais e regulamentares previamente iustificadâs.

CúUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1.. Caberá ao contratânte:

1.1 - permitir acesso dos técnicos da conh'atada às instalações do contratante para execução dos seruiços

constantes do objeto;

1.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venhâm a ser solicitâdos pelos técnicos da contratadai

1,3 - rejeitar qualquer serviço executádo equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do

Anexo I do editat do Pregão eletrônico \." 
-/ -;1.4 - impedir que terceiros executem os serviços obieto deste contrato;

1.5 - solicitar que seja refeito o serviço que não atenda às especiÍicações constantes do anexo i do edital do

pÍegão n." 

-/- 
e conforme cronograma da secretaria requisitante'

1.6 - atestar as fâturas correspondentes e superyisionar o serviço, por intermédio da secretâria de serviços gerais

do contratante.

CúUSULA OITAVA. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1.. Câberá à contratada:

1.1 - responder, em relação aos seus técnicos, por todas as despesas decorrentes da execuçâo dos serviços, tais

como:

a) salários;

bl seguros de acidente;

cl taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g] outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

L.2 - manter os seus técnicos sujeitos às normâs disciplinares do contratante quando em trabalho no órgão,

porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

i,a,:o\.l.t, /.:,ri-t.-li:l,rj:.!.,rrr.till,:r 'i!(Jii).lr) .rl].,.a):,.rl,i_lialJi';-r'.';!li,
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1.3 - manter os seus técnicos identificâdos por crachá, quando em trâbalho no órgão, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

contratante;

1.4 - responder, aindâ, por quaisquer danos causados diretamente aos móveis, e outros bens de propriedade do

contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus técnicos durante a prestação dos serviços alvo deste

contratoj

1.5 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual [or, desde que praticada por seus técnicos no

recinto do contratânte;

f.6 - reparâr, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no totâl ou em parte, os serviços

efetuados referentes âo objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execuçâo ou

dos materiais usados;

7.7 - refazer os serviços que forem rejeitados no prazo de 05 (crncoJ dias úteis, contados do recebimento da

comunicação;

1.8 - usar a melhor técnica possível para a execução dos serüços objeto deste contrato;

1.9 - submeter à fiscalização do contratante de todos os veículos a serem empregados nos serviços antes da sua

execução;

1.15 - comunicar à secretaria quais quer atraso referente a entrega desde fundamentado e iustificado. Podendo

ser aceito ou não.

l.16 - mânter-se em compaübilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do conkato'

cúusuLA NoNA - DAs oBRIGAçÕEs soclAls, coMERclAls E FIscAIs

1. À contratada caberá, ainda:

l.l - assumir a responsabilidade por todos o§ encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabâlhista em ügor, obrigândo-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não

manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante;

1,.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as proüdências e obrigaçôes estabelecidas na legislação

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem víümas os seus empregados no

decorrer do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do

contratante;

L.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabâlhistâ, cível ou penal, relacionadas a este contrato,

originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execuçâo deste

contrato,

2. A inadimplência da contratada, çom referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não trans[ere a

responsabilidade por seu pâgamento à âdministração do contratante, nem poderá onerar o objeto deste contrato'

i.:.. .r,:.r;:r _r., i, ,1.i,,
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razão pela qual a contratâdâ renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o

coÍrtraLante

CúUSULA DÉCIMA. DAs OBRIGAçÔES GERAIS

l-. Deverá a CoNTRATADA observar, também, o seguinte:

7.1 - É expressamente proibidâ a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do contratante

durante a prestação dos serviços, obreto deste contrato;

L.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

préüa autorização da Administração do contratante;

1,3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços obieto deste contrâto.

1.4- Arcar com todas as revisões durante a garantia

cúusulA DÉctMA PRIMEIRA - Do ACoMPANHAMENTo E DA FIScALIzAçÃo

1. A execução dos serwiços objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada por do contratante, designado

para esse fim.

2. O servidor do contrâtante anotârá em registro próprio todâs as ocorrências relacionadas com a execução dos

serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a

autoridade competente da Prefeitura Munisipal de Eldorado dos Carajás, em tempo hábil, para a adoção das

medidas convenientes.

4. A contratâdâ deverá manter preposto para represêntá-la durante a execução deste contrato, desde que aceito

pela administrâção do contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ATESTAçÂO

1. A atestação da execução dos serviços caberá à servidor do contratante designado para fim representando o

contratânte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCETRA - DA DESPESA

1..As despesas decorrentes do fornecimento do obieto licitado correrão por conta da Dotação Orçamentiiria Própria

do(s) órgãos que compõe â Administração Ptlblicâ Municipat )()«XX)0«XXXX§XX

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO PÂGAMENTO

1. Executâdos e aceitos os serviços, a contratâda âpresentará a Nota Fiscal/Fâtura no setor Financeiro da

Prefeitura Municipal de Eldorado dos carajás, situado na Rua da Rio vermelho e 01 - centro - km 100, cEP:

68524,000, para fins de liquidação e pagamento, mcdiante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque

nominal ao fornecedor, até o 30q (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos-

2. O contratante reserva,se o direito de recusar o pagamento se, no ato da âtcstação, os serviços executados não

estiverem de acordo com a esPecificação apresentada e aceita'

3. O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações

devidas pela contrâtâda, nos termos deste contrato'

.,^,1.... ,,, ,':,. ,1, li,:):).1.:rij lr ."rijl':r_ , ".'/i'i- lfl;ir',',ri /. 'r.,i
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4. Nenhum pagamento será eíetuado à contratada enquanto pendente de tiquidação qualquer obrigação

financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação Íinanceira ou aplicação

de penalidade ao contratante.

5. O prâzo de pagamento da execução dos serviços será contado a partir da data final do período de

adimplemento de cada parcela.

5.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, Íica convencionado que a Laxa de compensação financeira devida pelo contratante, entre a data

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da

seguinte fórmula:

EM=lxNxVP

onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a dâta preüsta para o pâgamento e a do efetivo pagamento;

VP = Vâlor da parcela pertinente a ser paga;

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

I=TX ==> I=[6/100) ==> l=0,00016438

365 365

TX - Percentuâl da taxa anual = 60%

5.2 - A compensação finânceira preyistâ nestâ condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.

5,3 O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da nota fiscal/fatura

âtestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei n.q 8.666/93, e verlficação da regulâridãde da

licitante vencedora junto à Seguridade Social - CND e ao Fundo de Gar antia por Tempo de Serviço - CRF.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

1. O presente contrâto poderá ser alterado caso haja interesse da administração, nos casos previstos na Lei n.q

8.666/93, desde que haja interesse da Administração com a apresentação das devidas justificativas

cúUsULA DÉCIMA SEXTÁ . DO AUMENTO OU SUPRESSÃO E REAIUSTES

1. No interesse da Administração do contratante, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado

ou suprimido ato o limite de 2570 [vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos Ie e 2e, da

Lei n.s 8.666/93.

1.1- A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratadas, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários; e

1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, exceto as supressôes

resultantes de acordo entre as partes.

1.3. Os valores contratados poderão ser rea.iustados a cada período r-le 12 (doze) meses de execução do Contrato,

mediante solicitação da Licitante Vencedora, considerando o IPCA.

,i,r),i1..r.' a:rr.: ,.:rj..' i({ j.] . r.tj' r , .írri].':l i;lrilaa:,: iiflifri;í'iir,r.';qli
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1.4. O reajuste deverá ser solicitâdo mediante Processo Administrativo protocolado na secretâriâ de F'inanças,

anexando documento que o justifique, devendo ser apostilado ao Conlrato nos termos do § 8e do artigo 65 da Lei

Federal nq 8.666/93,

1.5. Toda âlteração de valor contratual devera acontecer mediânte fundamentação na lei a666/93 e demais

legislação vigentes, sempre motivada e justificada.

cúusulA DÉcrMA sÉTrMA - DAs PENALTDADES

1, 0 atraso injustificado na execugão dos serviços ou o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato

sujeitará a contratada à multa de 0,5o/o (zero vírgula cinco por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de

10% (dez por centol sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinzeJ dias corridos, uma

vez comunicada ofi cialmente.

2. Pela inexecução total ou parcial do obieto deste contrato, a administração do contratante poderá, garantida â

prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:

2.1- advertência;

2.2 - multa de 70a/o (dez por cento) sobre o valor totâl do contrato, no caso de inexecução totâl do obreto

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

2,3 - suspensão temporária de participar em licitâção e impedimento de contratar com a Administração do

C0NTRATANTE, pelo prazo de até 2 [doisJ anos;

2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seia promovida a reabilitação perante â própria autoridade que

aplicou a penalidade, quc será concedida sempre que a contratada Icssarcir a administração do contratante pelos

preiuízos resultântes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem ânterior.

3. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 1 e

2 desta cláusula:

3.1 - peJo atraso na execuçãodos serviços, em relaçãoao prazo proposto e aceito;

3.2 pela recusa em substituir qualquer material defeituoso emprcgado na cxecução dos serviços, quc yier a ser

rejeitado, carâcterizadâ se a substituição não ocorrer no prazo de 5 (cinco) diâs úteis, contado da data dâ rejeiçâo;

e

3,3 - por recusar refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a medidâ não se efetivar no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da datâ de releição.

4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará suieita, ainda, ao cancelamcnto de sua inscrição no cadastro

de fornecedores do contratante e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.e

8.666/93.

5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelâ administração do

contratante, em relação a um dos eventos arrolados no item 3 desta cláusula, a conlratada ficará isenta das

penalidades mencionadas.

':. ir , i r-r: 'ri:), :,. . .'
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6. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar ern licitação e impedimento de contratar com a

Administração do contratante, e declaração de inidoneidade para licitar ou con[ratar com a administração pública

poderão ser aplicadas à contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem

efetuados.

CúUSULA DÉCIMA oITAvA. DA RESCISÃo

L. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a80 daLei

n.e 8.666/93.

L.l - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

2. A rescisão deste conLrato poderá ser:

2.L - determinada por ato unilateral e escrito da administração do contratante, nos casos enumerados nos incisos

I a XII e XVII do artigo 78 da lei n.s 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias corridos;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a adminisffação do contratante; ou

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da

autoridade cornpetente.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. DA VINCULAçÃO AO EDITAL E Á PRoPoSTA DA CoNTRATADA

l. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico n.s _/ 
- 

e aos termos das propostas da

contratada.

CLÁUSULAVIGÉSIMA . Do FoRo

1, As questôes decorrentes da execução deste Instrumento, que não possarn ser dirimidas administrativamente,

serão processadas e iulgadas no Foro da cidade de Eldorado dos Carajás, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 [trêsJ vias de igual teor e

forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes,

contratante e contratada, e pelas lestemunhas abaixo.

Eklorado dos Carajás - PA, em _ de 2023

CONTRATANIIl CON'IRATADA

TESTEMUNFI,AS:

1. 2
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