CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014
EDITAL DE LICITAÇÃO
1 – PREÂMBULO
1.1 - A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA torna público para conhecimento dos
interessados que em sua sede, localizada na Rua José Soares Hungria, s/nº, Jardim Marabá,
Itapetininga-SP, será realizada licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Municipal nº 1.006, de 29 de janeiro de
2013 e, suplementarmente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e
a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, além das cláusulas e condições
constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.
1.2. Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e
nº 2 -“DOCUMENTAÇÃO” serão recebidos pelo Pregoeiro até às 14 horas, horário de
Brasília, do dia 30 de maio de 2.014. A sessão pública dirigida pelo Pregoeiro se dará a
seguir, no mesmo dia e local nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus
anexos.
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:
I – TERMO DE REFERÊNCIA;
II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA;
III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;
IV – MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal;
V – MODELO DE PROCURAÇÃO;
VI – MINUTA DE CONTRATO;
VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE.
2 – DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos de informática para a
Câmara Municipal de Itapetininga, conforme especificações mínimas indicadas no ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA.
2.2 - O prazo de entrega do objeto desta licitação não poderá ser superior a 30 (trinta dias)
corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento a ser emitida pelo Setor de
Compras da Câmara Municipal de Itapetininga.
2.3 - O prazo real de garantia do objeto desta licitação deve ser de acordo com as
especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
3 - DO PREÇO
3.1 - Estima-se o valor desta licitação em R$ 61.799,00 (sessenta e um mil, setecentos e
noventa e nove reais) com base nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
3.2 - Os valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média
dos preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto
em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela
competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de
julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
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4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 - A despesa correrá pelo Código de Despesa 01.031.0001.4.4.90.52 – Equipamentos e
Material Permanente do orçamento da Câmara Municipal de Itapetininga do presente
exercício.
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade pertinente
ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei, que atendam às exigências de
habilitação.
5.2 - Será vedada a participação:
5.2.1 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades
da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, IV da Lei 8.666/93;
5.2.2 - De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de
contratar com o Município de Itapetininga, nos termos do artigo 87, III da Lei 8.666/93;
5.2.3 - De quem estiver sob processo de falência;
5.2.4 - De empresas constituídas sob a forma de consórcio.
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO
6.1 - Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por
intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo,
ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de identidade ou
outro documento equivalente.
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios:
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade em
vigor;
6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com poderes para
formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do licitante,
acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, e
dos documentos de eleição de seus administradores;
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante,
cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade
Anônima, devidamente acompanhado de documentos de eleição dos administradores.
6.3 - Os documentos suprarreferidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no
processo administrativo pertinente à presente licitação.
6.4 - O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente,
não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa,
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a
intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o
preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação
das propostas e apuração do menor preço;
6.5 - Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;
6.6 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que
cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.
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6.7 - No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes
declarações, condição essencial para participação no certame licitatório:
6.7.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de inexistência de
qualquer fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no Anexo III do
presente Edital. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº
2 (Habilitação).
6.7.2 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos
benefícios da Lei Complementar nº 123/06 deverá apresentar:
a) “Declaração de Enquadramento de ME ou EPP”, conforme o caso, devidamente
registrada e arquivada na respectiva Junta Comercial do Estado e/ou
b) Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo VI deste Edital.
6.7.2.1. Os documento relacionados nas alíneas “a” e “b” deverão estar fora dos
envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço e
os documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e rubricados
no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE Nº 1
ENVELOPE Nº 2
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
03/2014
03/2014
PROPOSTA DE PREÇO
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL
RAZÃO SOCIAL
7 - DA PROPOSTA DE PREÇO
7.1 - O Anexo II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA que acompanha este ato
convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
7.2 - Deverão estar consignados na proposta:
a) dados da empresa;
b) indicação obrigatória do preço ofertado, expresso em moeda corrente nacional, em
algarismos e por extenso;
c) indicação da marca/modelo e fabricante do produto ofertado, vedada a utilização da palavra
“similar”;
d) especificação clara e completa dos produtos oferecidos, tendo como parâmetro o ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA;
e) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados de sua
apresentação;
f) prazo real da garantia, conforme especificações do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
g) declaração de que todos os produtos ofertados são novos, sem uso e que não são, de forma
nenhuma, resultado de recondicionamento ou remanufaturamento;
h) declaração de que, se vencedora desta licitação, utilizará mão de obra qualificada no
fornecimento, na entrega e na prestação da garantia e da assistência técnica;
i) indicação de representante legal que firma a proposta e sua assinatura.
7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar, todos os custos diretos e
indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou
obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da
apresentação da proposta.
7.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua
apresentação.
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7.6 - Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aquele indicado no ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam.
7.7 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na
apresentação das propostas comerciais, bem como justificativas de quaisquer acréscimos ou
solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.
7.8 - A apresentação da proposta implicará na aceitação tácita de todas as cláusulas deste
edital e dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 1.006/13 e da Lei
Federal nº 8.666/93, no que couber, e demais normas suplementares aplicáveis.
8 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas
de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:
8.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:
8.1.1.1 - Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, sendo que as sociedades por
ações apresentarão também os documentos de eleição de seus administradores;
8.1.1.1.1 - Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as
alterações e/ou da respectiva consolidação, conforme legislação em vigor;
8.1.1.2 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, quando a atividade assim o exigir;
8.1.1.3 - Os documentos relacionados no item 8.1.1.1 não precisarão constar do Envelope n°
2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.
8.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
8.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o
caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
8.1.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação
das seguintes certidões:
8.1.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria
da Receita Federal;
8.1.2.3.2 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços, expedida pela Secretaria Estadual da Fazenda; e
8.1.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários;
8.1.2.4 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa;
8.1.2.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
8.1.2.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
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8.1.2.7 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42)
8.1.2.7.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)
8.1.2.7.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis,
a contar da declaração do vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; (LC nº 123,
art. 43, § 1º)
8.1.2.7.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.1.2.7.2,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso
XXIII, da Lei 10.520/02, ou revogar a presente licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).
8.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.1.3.1 - Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista
para a apresentação dos envelopes.
8.1.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.1.3.2 – Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com
as exigências do presente edital, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado, no(s) qual(is) conste(em) que a licitante já
forneceu objeto equivalente ou similar aos objetos do presente certame, independentemente de
seu quantitativo.
8.1.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
8.1.5.1 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho,
conforme modelo do Anexo IV;
8.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
8.2.1 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia,
autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do
original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio
no ato de sua apresentação.
8.2.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
8.2.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão
aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de
apresentação das propostas.
8.2.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente forem emitidos somente em nome da matriz.
8.2.5 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os
estabelecimentos, disposta nos itens 8.1.1 a 8.1.4.
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8.2.6 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão
acarretará a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos
itens 8.1.2.7 e seguintes deste edital.
8.2.7 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos
sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este
meio eletrônico.
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 - No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela
fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em
que serão apresentados os documentos indicados no item 6.
9.2 - Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes
nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de
Habilitação.
9.3 - O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as
especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;
9.4 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste
edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria
sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante.
9.5 - Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o
certame, lavrando-se ata a respeito.
9.6 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
9.6.1 - Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela;
9.6.2 - Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No
caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número
de licitantes;
9.6.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma verbal e seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e,
os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços;
9.6.3.1 - O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
9.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço.
9.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulação de lances.
9.9 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às
microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123/06, art. 44,
caput):
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9.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento)
superiores ao menor preço apresentado; (LC n° 123/06, art. 44, § 2º)
9.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123/06, art. 45, inc. I)
9.9.2.1 - Para tanto, será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; (LC n° 123/06, art.
45, § 3º)
9.9.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 9.9.1,
será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a
preferência e apresentar nova proposta; (LC n° 123/06, art. 45, inc. III)
9.9.2.3 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do item 9.9.2, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite
disposto no item 9.9.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n°
123/06, art. 45, inc II)
9.9.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da
fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte (LC
nº 123/06, art. 45, § 2º).
9.9.3 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno
porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por
elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço aquela
originalmente vencedora do certame (LC n° 123/06, art. 45, § 1º)
9.10 - Após a fase de lances, serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 9.6.1, e aquelas selecionadas
para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades constantes deste Edital.
9.12 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor do lance de menor valor com vistas à redução
do preço ofertado.
9.13 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado,
decidindo motivadamente a respeito.
9.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas
neste Edital;
9.14.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação,
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o
disposto nos itens 8.1.2.7 e seguintes deste edital.
9.14.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada;
9.14.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
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não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será
inabilitado.
9.15 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame;
9.15.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta
que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.
9.16 - Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.
9.17 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
10. DA GARANTIA CONTRATUAL
10.1 - De acordo com o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, o vencedor da licitação, deverá
prestar garantia como condição para assinar o contrato, em percentual de 5% (cinco por cento)
do valor a ser contratado, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;
b) Seguro garantia; ou,
c) Carta de fiança bancária.
10.2 - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do
contrato, nos termos do § 4º, do art. 56, da Lei de Licitações.
11 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO
11.1 - Em até 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste
Pregão.
11.2 - As impugnações devem ser protocoladas na sede da Câmara Municipal de Itapetininga,
dirigidas ao Presidente da Câmara Municipal.
11.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
11.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará a plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
11.4 - Dos atos do Pregoeiro cabem recurso, devendo haver manifestação verbal e imediata na
própria sessão pública, com registro em ata da síntese da motivação, abrindo-se prazo de 3
(três) dias úteis para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual prazo, a contar do fim
do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos na sede da Câmara Municipal;
11.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pelo interessado importará a
decadência do direito de recurso, com adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação;
11.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão
ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente;
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11.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório;
11.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas nos prazos previstos neste edital,
junto ao Setor de Protocolo da Câmara Municipal, localizado no endereço indicado no
preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 12 às 18 horas, sob pena de configurar-se a
desistência de recorrer.
12. DA CONTRATAÇÃO
12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI,
12.2 - A assinatura do contrato ficará condicionada à apresentação, no prazo de 10 (dez) dias,
pela adjudicatária, dos documentos que comprovem a prestação da garantia contratual exigida
no item 11, além dos documentos de certificação de qualidade exigidos para cada item,
conforme ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
12.3. - Após a entrega dos documentos exigidos no item acima, a Câmara Municipal de
Itapetininga, através de preposto ou terceiro contratado para este fim, analisará a conformidade
das especificações dos produtos e das certificações de qualidade de acordo com as exigências
contidas no Edital, emitindo, num prazo de 5 (cinco) dias, relatório acerca do cumprimento ou
não das condições para a assinatura do contrato.
12.3.1. - Confirmada a conformidade das especificações e dos documentos de certificação de
qualidade, a Adjudicatária será convocada para assinar o contrato, vinculando o produto a ser
entregue à marca e modelo indicados na proposta.
12.3.2. - Confirmado que a Adjudicatária não comprovou as exigências do item 12.2 a mesma
decairá do direito de contratar com a Câmara Municipal de Itapetininga, cabendo neste caso, a
adjudicação do objeto em favor do 2º classificado.
12.3.3. Ocorrendo a hipótese indicada no item 12.3.2, a Adjudicatária que não comprovar as
exigências de qualificação exigidas no edital poderá interpor recurso da referida decisão no
prazo de 3 (três) dias, a contar da comunicação.
12.3.4. - Findo o prazo recursal ou superada sua análise, se houver, será convocado o 2º
classificado para, em 10 (dez) dias, apresentar os documentos pertinentes à comprovação da
qualificação de seu produto de acordo com o item 12.2; prosseguindo-se essa sequência
sucessivamente até que sejam plenamente atendidas as exigências deste edital.
12.3.5. No caso específico do subitem 12.3.2, a Câmara Municipal de Itapetininga poderá
aplicar sanções cabíveis à Adjudicatária.
12.4 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do
adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com os prazos de validade vencidos, esta
Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais
meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
12.4.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o
adjudicatário será notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de
regularidade de que trata o subitem 13.5, mediante a apresentação das certidões respectivas
com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;
12.4.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de 2 (dois) dias
corridos contados da data da convocação, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez
por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se
não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
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12.4.3 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte cuja documentação de
regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar,
previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a
contar da declaração de vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;
12.4.4 - Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em sessão
pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de
preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de
pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
9.9.1;
12.4.5 - Na hipótese de nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte atender aos
requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas
com vistas à contratação.
12.4.6 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.4, ou se recusar a celebrar a
contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim
sucessivamente, com vistas à celebração do contrato.
12.5 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato,
compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação
e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do
contrato, algum documento perder a validade.
12.6. A Administração poderá obrigar o Contratado a corrigir ou substituir, à suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à quantidade e
qualidade das poltronas a serem adquiridas, observadas as exigências do ANEXO I.
12.7 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº
8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas
naquela lei e neste ato convocatório.
12.8. O contrato terá vigência de acordo com o prazo da garantia do item contratado, contados
a partir da sua assinatura.
12.9 - O foro do contrato será o da Comarca de Itapetininga/SP.
13 – DO PRAZO, CONDIÇÕES,ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO DESTA
LICITAÇÃO
13.1. - Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues/instalados em, no máximo, 30
(trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de fornecimento a ser emitida pelo
Setor de Compras da Câmara Municipal de Itapetininga, conforme as condições especificadas
no item 2 deste Edital.
13.2. - A entrega do objeto desta licitação deverá ser realizada de acordo com especificado na
ordem de fornecimento a ser emitida pelo Setor de Compras da Câmara Municipal de
Itapetininga, correndo por conta da Contratada o transporte, em geral, o descarregamento, os
tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e as contribuições de qualquer
natureza que se façam necessárias à perfeita execução contratual.
13.3 - Executado o fornecimento pelo adjudicatário será verificada a quantidade dos
equipamentos e testados os produtos, cuja consequente aceitação se dará mediante termo de
recebimento definitivo a ser emitido por funcionário designado pela Presidência, em prazo
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máximo de 5 (cinco) dias úteis.
14 - DO PAGAMENTO
14.1 - O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 15 (quinze) dias a partir do
recebimento definitivo dos itens entregues pela Administração, que ocorrerá após a completa
entrega e verificação da conformidade das especificações exigidas pelo preposto responsável
da Câmara, e mediante apresentação e aceitação da nota fiscal/fatura ao Setor Contábil da
Câmara Municipal de Itapetininga, podendo ser realizado por meio de crédito em conta
corrente a ser fornecida pela Contratada ou cheque nominal a favor da proponente a ser
retirado na sede da Câmara Municipal de Itapetininga.
15 - DAS SANÇÕES
15.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Itapetininga, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa
jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002.
15.2 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar ou retirar o instrumento equivalente ao
contrato, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
b) aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.
15.3 - O atraso injustificado na execução do contrato ou instrumento equivalente, ou seja, na
entrega do objeto licitado, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 Lei 8.666/93, sujeitará
à empresa adjudicatária a multa de mora, calculada por dia de atraso sobre a obrigação não
cumprida, na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 dias: multa de 0,1% ao dia;
b) atraso superior a 30 dias até 45 dias: multa de 0,2% ao dia.
15.3.1 - Para cálculo da multa prevista no caput deste artigo deverá ser adotado o método de
acumulação simples, que significa a mera multiplicação da taxa pelo número de dias de atraso
e pelo valor correspondente à obrigação não cumprida, sem prejuízo do disposto no artigo 7.º
da Lei 10.520/2002.
15.4 - Pela inexecução total ou parcial do fornecimento poderão ser aplicadas ao contratado as
seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
b) aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02
15.5 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
15.6 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto neste edital, implicará
decadência do direito à contratação e a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar ao licitante multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de contratação do
objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a
Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei
Federal 10.520/02; (LC nº 123, art. 43, § 2º)
15.7 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis
contados da data da intimação do interessado.
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15.8 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da
data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirálos, na sede da Câmara Municipal de Itapetininga, no horário de expediente, até o último dia útil
anterior à data de abertura da Licitação ou baixar o edital completo, bem como seus anexos,
através do site oficial da Câmara Municipal de Itapetininga, no endereço:
www.camaraitapetininga.sp.gov.br
14.2 - A Câmara Municipal de Itapetininga poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar
no todo ou em parte a presente licitação.

Itapetininga, 15 de maio de 2014.

André Luiz Bueno
Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO:
1.1. Aquisição de equipamentos de informática para a nova sede da Câmara Municipal de
Itapetininga, de acordo com as especificações e quantitativos, abaixo descritos:
2 – ESPECIFICAÇÕES:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

QUANT.

01

DESKTOP TIPO SFF
O equipamento ofertado deverá ser novo e sem uso
anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de
produção, sem previsão de encerramento, até a data
de entrega da proposta.
- Fornecer os equipamentos conforme especificações
técnicas constantes neste Termo de Referência e na
proposta comercial, que não poderão ser inferiores às
especificações contidas neste Termo de Referência;
- Os equipamentos ofertados na proposta comercial
devem ser materiais novos (sem uso, reforme ou
recondicionamento) e que não estejam fora de linha de
fabricação;

23

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO
ACEITÁVEL

R$ 2.383,00

1. PLACA MÃE:
a) Deverá possuir memória 4 x DIMM, DDR3 1600 Mhz
ou superior;
b) Deverá possuir processador Gráfico Integrado com
resolução máxima de 2560x1600 pixels a 60Hz;
c) Deverá possuir a saída VGA e DisplayPort com
suporte a dois monitores independentes;
d) Deverá possuir controlador Integrado Serial SATA
3.0Gb/s e SATA 6.0Gb/s; Slots de expansão 1 x PCI
Express x16, 1 x PCIe 2.0 x1, 2 x 32-bit PCI 2.3; RAID 0
e 1;
e) Deverá possuir ChiptSet Q85 ou superior;
f) Deverá possuir 1 Controlador de rede Ethernet
Gigabit;
g) Deverá possuir Áudio com CODEC de alta definição
(HD);
h) Deverá possuir Arquitetura ATX;não será aceita outra
arquitetura;
i) Deverá possuir 8 (oito) Portas USB, sendo pelo
menos 2 (duas) na parte dianteira (4 destas portas
devem ser USB 3.0); possibilidade de instalação de pelo
menos mais 2 (duas) portas USBs e 1 (uma) segunda
porta serial.
j) A placa mãe deverá conter chip integrado para
segurança de dados que atenda a tecnologia TPM
(Trusted Platform Module), na versão 1.2 ou superior;
l) A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo
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mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o
nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre
comercialização;
m) Deverá possuir sensor de intrusão conectado a placa
mãe, em caso de abertura não autorizado do
equipamento o sensor deverá gerar um evento em log,
mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja
desligado;
2. BIOS:
a) Com suporte a plug-and-play e atualizável por
software, tipo Flash EPROM, sendo que o processo de
atualização pode ser obtido, diretamente do site na
Internet do fabricante do equipamento;
b) BIOS desenvolvido pelo mesmo FABRICANTE do
equipamento ou ter direitos de copyright sobre o
mesmo, comprovado através de atestado ou declaração
fornecido pelo FABRICANTE do equipamento, não
sendo aceitas soluções em regime de OEM ou
customizadas. Apresentar comprovante;
c) Com registro do número de série do equipamento
acessível remotamente via comandos DMI 2.0;
d) A BIOS deverá manter registro de log de alertas da
abertura da tampa do gabinete e falha de disco
(SMART);
e) A BIOS deverá possuir o numero de serie do
equipamento em campo editável que permita inserir
identificação customizada podendo ser consultada por
software de gerenciamento;
f) Suportar o recurso WOL (Wake on LAN) e PXE (Préboot Execution Enviroment);
g) Suporte aos seguintes padrões de gerenciamento:
DMI (Desktop Management Interface) 2.0 ou WMI
(Windows Management Instrumentation e CIM
(Common Information Model) e total compatibilidade
com a norma ACPI (Advanced Configuration and Power
Interface). SMBIOS (System Management BIOS);
h) A licitante vencedora deverá entregar os
equipamentos com o logotipo da Câmara Municipal de
Itapetininga estampado na inicialização da BIOS do
equipamento
3. Processador:
a) Deverá possuir Nº de núcleos (cores) 2;
b) Deverá possuir Nº de threads 2;
c) Deverá possuir Velocidade do clock 3.0 GHz;
d) Deverá possuir Cache 3 MB;
e) Deverá possuir Tecnologia de Fabricação: 22 nm;
f) Deverá possuir Tipos de memória DDR3-1333 /1600;
g) Deverá possuir Gráfico do processador Integrado;
h)
Deverá
ser
comprovado
o
desempenho
correspondente à pontuação mínima de 115 (Cento e
Quinze) pontos obtida com software BAPCO SYSmark
2012 no modo customizado e selecionado o cenário
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SYSmark 2012 Office Productivity Rating com três
iterações.
Para tanto, deverão ser realizados os seguintes
procedimentos:
I) Formatar o disco rígido com uma única partição
NTFS, ocupando o máximo espaço do disco rígido;
II) Instalar o sistema operacional MS-Windows 8
Professional, em 64 bits, no idioma Português - Brasil;
III) Instalar drivers na versão mais atual para todos os
componentes, dispositivos e periféricos que integrem o
equipamento, verificando a correção das instalações no
Gerenciador de dispositivos;
IV) Configurar o monitor para a sua resolução nativa
(1366x768 com 32 bits);
V) Instalar o BAPCo SYSmark 2012 na versão Full;
VI) Desfragmentar o disco rígido e reiniciar o micro;
VII) Configurar o controle da conta do usuário. Seguir os
seguintes itens:
VIII) Entrar no “Painel de Controle”;
IX) No item “Exibir por” clicar em “Ícones Grandes”;
X) Clicar em “Contas de Usuários”;
XI) Clicar em “Alterar Configurações de Controle de
Conta de Usuário”;
XII) Selecionar/Modificar para “Nunca” e depois em
“OK”. Deverá ser reiniciado o equipamento;
XIII) Desabilitar o tempo de descanso da tela e o
sistema de suspensão da atividade do computador.
Seguir os seguintes passos:
XIV) Entrar no “Painel de Controle”;
XV) No item “Exibir por” clicar em “Ícones Grandes”;
XVI) Clicar em “Opções de Energia”;
XVII) Clicar em “Alterar quando o computador é
suspenso”;
XVIII) Selecionar “Nunca” para todas as ações;
XIX) Clicar em “Salvar Alterações”;
XX) Configurar BAPCo SYSmark 2012 utilizando o
“Configuration Tool” realizando os seguintes passos:
XXI) Clicar duplamente na ícone do BAPCo SYSmark
2012 na área de trabalho;
XXII) Clicar em “Configuration”;
XXIII) Selecionar o perfil para o “SYSMark 2012”;
XXIV) Clicar em “Apply”;
XXV) Reiniciar o equipamento para que todas as
modificações sejam realizadas e aplicadas;
XXVI) Executar o SYSmark 2012, no cenário " Office
Productivity" A licitante deverá apresentar cópia do
resultado gerado pelo aplicativo, junto com a Proposta
Comercial.
4. Memória RAM:
a) No mínimo 4GB tipo DDR-3 1600 MHz ou superior,
se adequando plenamente a velocidade de barramento
da placa mãe e do processador, possibilitando o
máximo de aproveitamento;
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b) Configuradas em Dual Channel;
c) Deverá possuir capacidade de expansão até 32 GB.
5. Disco Rígido:
a) Deverá possuir 500GB 7.200rpm SATA 3.0Gb/s;
6. Mídia de Gravação:
a) Deverá possuir DVD-RW com Interface SATA;
b) Cor: preto;
7. Gabinete:
a) Padrão reduzido, montagem na vertical ou horizontal,
com tratamento anticorrosivo;
b) “Tool Less” Deve permitir sua abertura, retirada do
disco rígido e retirada da unidade gravadora de CD
sem o uso de quaisquer ferramentas;
c) Deve possibilitar a instalação de cadeado (incluindo
opção para padrão Kensington) ou lacre de
segurança em slot ou trava externa específica de
forma a impedir a abertura do gabinete;
d) Sistema de Ventilação com entrada de ar frontal e
saída exclusivamente pela parte traseira do
equipamento de forma a permitir o uso do monitor em
cima do gabinete sem prejuízo do fluxo de ar, não
sendo aceitos equipamentos com saídas laterais ou
superiores (conforme anexo II);
e) A tampa do gabinete, uma vez posicionada
corretamente em seu local adequado, deverá ser
travada automaticamente;
f) Deverá possuir display ou LEDs no painel frontal do
gabinete para diagnostico de falhas de componentes
de hardware como: processador, memória RAM e
placa de vídeo, bem como a indicação de
equipamento ligado e de acesso a disco;
g) Deverá possuir fonte de Energia com, no máximo,
250 watts Auto Sensing e Eficiência Energética de
85% PFC;
h) Cor: preto;
8. Mouse:
a) Deverá possuir Suporte de interface: USB ;
b) Deverá possuir Suporte do sistema: Windows®
7/8/Vista/ XP/2000, Mac OS X ou posterior e Linux;
c) Deverá possuir Resolução (dpi) Tecnologia óptica:
800 dpi;
d) Cor: preto;
e) O Mouse deve ser da mesma marca do fabricante do
equipamento ofertado;
9.Teclado:
a) Deverá possuir Suporte de interface: USB;
b) Deverá possuir Suporte do sistema: Windows®
7/8/Vista/ XP/2000, Mac OS X ou posterior e Linux;
c) Deverá possuir Idioma padrão: português (Brasil),
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ABNT2 101/102 teclas, com tecla “Ç”;
d) Cor: preto;
e) O Teclado deve ser da mesma marca do fabricante
do equipamento ofertado;
10. Monitor:
a) Deverá possuir Tela tipo anti-reflexo LED;
b) Deverá possuir resolução de no mínimo 1366x768, 16
milhões de cores e pixel pitch máximo de 0.3 mm;
c) Deverá possuir Área visível de no mínimo 18,5
polegadas;
d) Deverá possuir Contraste igual ou superior a 1000:1;
e) Entrada de vídeo com conector DisplayPort e/ou DVI
e VGA analógico, sem a utilização de adaptadores ou
conversores;
f) Igual ou superior a 250 (duzentos e cinqüenta) cd/m2;
g) Deverá possuir Tempo de resposta igual ou inferior a
5 (cinco) milissegundos;
h) Deverá possuir Fonte de alimentação automática
110/220 VAC;
i) O Monitor deverá ser fornecido com cabo de conexão
de dados digital e analógica, com cabo de energia de no
mínimo 1,8 (1 metro e oitenta centímetros) cada, não
sendo permitida a utilização de extensões;
j) Deverá possuir Slot Segurança Kensington;
l) Deverá possuir Speaker Integrado;
m) Deverá possuir certificação EPEAT GOLD, Energy
Star 5.0, TCO03;
n) Deverá ser no mesmo fabricante da unidade principal;
11. Licença de uso de software individual por
microcomputador, compreendendo:
a) Deverá ser fornecida a Licença do Sistema
Operacional Microsoft Windows 8 Professional porém,
para efeitos do teste Sysmark 2012 o equipamento
deverá estar instalado e configurado com o Sistema
operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 Bits,
em português brasileiro; o equipamento deve
acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional mantendo o padrão de fábrica ou
possuir sistema próprio do fabricante capaz de gerar as
respectivas mídias (tipo recovery);
b) Manuais, em português, de utilização (para o usuário)
do microcomputador e software de configuração, de
todas as placas controladoras e outros dispositivos
acessórios e mídias de recuperação do sistema
operacional;
12. Gerenciamento:
a) Ferramenta capaz de realizar atualizações
automáticas de Softwares e Drives diretamente da
internet, sem a necessidade do conhecimento especifico
do usuário;
b) Software que permita a migração da imagem do
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equipamento a partir de uma rede corporativa, rede
ponto-a-ponto, usando um cabo cross ou migrações
individuais usando uma mídia de armazenamento
externo;
c) Ferramenta capaz de restaurar as configurações
originais de fabrica do equipamento (Sistema
Operacional e Aplicativos);
d) Deverá ser fornecido, implantado e realizado todo o
treinamento
para
utilização
do
software
de
gerenciamento para os equipamentos ofertados, que
tenha no mínimo as seguintes características e funções;
e) A arquitetura deverá cliente-servidor, isto é, o
software de gerenciamento deverá estar instalado num
servidor e nos clientes deverá estar instalado um
agente;
f) O console de gerenciamento deverá ser WEB, para
que assim seja possível realizar o gerenciamento de
qualquer ponto;
g) Deverá ser capaz de realizar inventário dos
equipamentos, coletando no mínimo as seguintes
informações: tipo do processador, quantidade de
memória, tamanho do HD, numero de série do
equipamento, numero do ativo fixo e tipo do sistema
operacional;
h) Monitoramento da “saúde” do equipamento, no
mínimo deverá detectar: alteração de configuração de
memória e disco rígido, alteração na temperatura do
gabinete e possível falha no disco rígido (SMART)
i) Deverá ser possível realizar remotamente todos os
recursos solicitados no item 1.5;
j) Através da console deverá ser possível fazer
alterações na BIOS do equipamento ofertado:
habilitar/desabilitar senha, portas USB, serial e paralela;
l) Este aplicativo de gerenciamento, compatível com o
padrão DMI(Desktop Management Interface), deverá ser
desenvolvido pelo mesmo fabricante do computador.
Esta comprovação poderá ser dispensada, caso o
fabricante do produto seja membro do conselho (board
member - http://www.dmtf.org/about/list) do consórcio
DMTF (Desktop Management Task Force) –
desenvolvedor do protocolo DMI.
13. Garantia:
a) Os equipamentos devem possuir GARANTIA
PADRÃO do fabricante por um período mínimo DE 36
(TRINTA E SEIS) MESES ONSITE, para reposição de
peças danificadas, mão-de-obra de assistência técnica e
suporte;
b) A abertura do chamado deverá ser via ligações 0800;
c) Certificações (Deverão ser apresentados impressos
juntamente com o a PROPOSTA TÉCNICA);
d) Deverá ser apresentado catalogo completo do item
para analise da especificação técnica;
e) A empresa deverá constar como membro do TPM
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comprovado
através
do
link:
http://www.trustedcomputinggroup.org/members;
f) Certificações que o MODELO (desktop) OFERTADO
deverá possuir: EPEAT (categoria GOLD), IEC 60950,
CISPR 22 classe B, FCC classe B e ENERGY STAR
5.0;
g) O equipamento deverá possuir certificação que sua
fabricação estar livres de substâncias perigosas como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances);
h) O equipamento ofertado deve possuir certificação 80
PLUS, a fonte utilizada deverá ser certificada e
registrada em nome do fabricante do equipamento.
Apresentar a certificação, site de referencia
www.80plus.org;
i) O equipamento deverá, comprovadamente, pertencer
à linha corporativa, não sendo aceitos equipamentos
destinados ao uso doméstico;
j) Os equipamentos serão entregues com todos os seus
componentes configurados, atendendo às exigências
citadas;
l) O conjunto do equipamento, motherboard, gabinete,
teclado, monitor e mouse deverão ser da mesma marca
do fabricante do equipamento;
m) Os componentes (gabinete, teclado e mouse) serão
entregues na mesma cor do gabinete e com o “logo” do
fabricante do equipamento;
n) O modelo ofertado deve ser listado pela Microsoft no
seu catálogo de produtos compatíveis e certificados
“HCL” (Hardware Compatibility List);
o) A marca do computador deverá obrigatoriamente
constar na lista de produtos habilitados para o padrão
DMI 2.0 ou superior, como Board ou Leadership o que
será conferido por meio de acesso ao web site da DMTF
(Distributed Management Task Force), no endereço:
http://www.dmtf.org.
14. Documentação:
a) Deverá ser apresentado juntamente com a proposta
comercial o catálogo completo do(s) equipamento(s)
ofertado(s) ou manuais/declarações do fabricante
contendo
todas
as
informações
técnicas
correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na
proposta para a devida analise da especificação técnica,
sob pena da desclassificação da proposta comercial; Na
dúvida na análise técnica entre proposta comercial e
catálogo, prevalecerá o catálogo do equipamento
ofertado;
b) Após conhecido o VENCEDOR, a licitante deverá
apresentar uma declaração do fabricante da marca do
equipamento ofertado, em especifico ao presente
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02

certame, informando ser uma revenda autorizada e
estar apta a comercializar os produtos ofertados em sua
proposta comercial;
c) Declaração do fabricante da marca do equipamento
ofertado, informando que, o(s) produto(s) ofertado(s)
pertence(m) à linha corporativa. Não sendo aceitos
equipamentos destinados ao uso da linha doméstica.
MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK
O equipamento ofertado deverá ser novo e sem uso
anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de
produção, sem previsão de encerramento, até a data
de entrega da proposta.
- Fornecer os equipamentos conforme especificações
técnicas constantes neste Termo de Referência e na
proposta comercial, que não poderão ser inferiores às
especificações contidas neste Termo de Referência;
- Os equipamentos ofertados na proposta comercial
devem ser materiais novos (sem uso, reforme ou
recondicionamento) e que não estejam fora de linha de
fabricação;

02

R$ 2.330,00

1. Placa Mãe e Microprocessador:
a) Microprocessador com dissipador e cooler
apropriados, tecnologia Mobile (portátil) de 32 e 64 bits;
b) Frequência de operação interna mínima de 2.4GHz
ou superior;
c) Memória cache de 3MB ou superior;
d) DMI 5 GT/s;
e) Processador gráfico integrado;
f) Tecnologia Hyper-Threading;
g) Placa mãe do mesmo fabricante do equipamento, não
sendo aceito placas de livre comércio;
2. Chiptset:
a) Intel HM77 ou superior;
b) Possuir Chipset compatível com compatível com o
sistema operacional Windows.
3. Memória:
a) Deverá ser instalado no notebook 4 GB de memória
RAM, DDR3 ou superior, velocidade (frequência) 1333
MHz ou superior.
b) O notebook deverá suportar expansão de memória
RAM para 8GB ou superior.
4. Portas e Interfaces:
a) Saída para conexão de vídeo externa nos padrões
VGA (DB15) e HDMI ( com suporte para dois monitores)
b) No mínimo, 02 (duas) portas USB 3.0, 01 (uma) USB
2.0 energizada
c) Leitor de Cartões de no mínimo 4X1
d) Leitor Biométrico.
5. BIOS:
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a) A BIOS deverá ser do mesmo fabricante do
microcomputador ou ter direitos copyright sobre essa
BIOS, neste caso devera ser comprovada através de
atestado(s) fornecido(s) pelo fabricante da BIOS, não
sendo aceitas soluções em regime de OEM ou
customizadas.
b) A BIOS deverá ser implementada em "flash memory",
em idioma Inglês ou Português, e deve ser atualizável
sem troca do chip.
c) As atualizações da BIOS, quando necessárias,
devem ser disponibilizadas no site do fabricante.
6. Disco Rígido:
a) 01 (uma) unidade de disco rígido, SATA II, com o
mínimo de 500GB.
b) Proteção contra impacto (Active Protection System).
7. Tela:
a) Tela tecnologia LED, colorida, tamanho mínimo de 14
polegadas, resolução de 1366 x 768 ou superior.
b) Vídeo Integrado
c) Brilho mínimo de 200 nits
d) Contraste mínimo de 400:1
e) Webcam integrada ao gabinete de no mínimo
HD720p, não sendo permitidas adaptações externas.
8. Comunicações:
a) Adaptador Wireless integrado ou comunicação
wireless integrada, Spread Spectrum 802.11 b/g/n
b) Interface Gigabit Ethernet, IEEE 802.2 e 802.3,
compatibilidade com os padrões 10BaseT, 100BaseT e
1000BaseT, com conector RJ-45
c) Drivers devem ser compatíveis com os sistemas
operacionais ® Windows 7 Professional / Windows 8
Professional.
9. Unidade de DVD-RW:
a) Unidade óptica interna leitora e gravadora de
DVD/CD, compatível com discos de 80 e 120 mm de
diâmetro.
10. Multimídia:
a) Som estéreo de 16bits (mínimo) incorporado à placa
mãe. Deverá possuir software para manipulação dos
recursos de multimídia (som, CD-ROM, CD-RW, DVDROM, DVD-RW, etc).
b) Deverá possuir conector (es) de entrada e saída de
áudio, alto-falantes integrados e controle de volume.
c) Deverá possuir microfone integrado.
11. Dispositivo Padrão:
a) Teclado português (Brasil) com a tecla “Ç”.
b) Dispositivo de apontamento sensível ao toque
(touchpad) incorporado;
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c) Teclado com tecnologia de resistência a liquido.
12. Gabinete:
a) Gabinete plástico reforçado.
13. Energia
a) Bateria recarregável de Lítio-ion (Li-ion), mínimo de 6
células;
b) Capacidade para no mínimo 6 horas.
14. Sistemas Operacionais:
O equipamento deverá ser compatível com o seguinte
sistema operacional:
a) Sistema Operacional Microsoft® Windows 7
Professional / Windows 8 Professional;
b) Sistema Operacional Linux (Kernel 2.4 ou versões
superiores estáveis reconhecidas pelos responsáveis
pela distribuição).
c) Deverá ser fornecida a Licença do Sistema
Operacional Microsoft Windows 8 Professional porém o
equipamento deverá estar instalado e configurado com
o Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional
64 Bits, em português brasileiro; o equipamento deve
acompanhar as referidas mídias de restauração do
sistema operacional mantendo o padrão de fábrica ou
possuir sistema próprio do fabricante capaz de gerar as
respectivas mídias (tipo recovery);
d) Manuais, em português, de utilização (para o usuário)
do microcomputador e software de configuração, de
todas as placas controladoras e outros dispositivos
acessórios e mídias de recuperação do sistema
operacional.
15. Garantia:
a) O equipamento proposto deverá possuir garantia de
12 meses para reposição de peças, mão de obra e
atendimento Onsite.
b) A empresa fabricante do equipamento deverá dispor
de um numero telefônico para suporte técnico e abertura
de chamados técnicos;
c) Todos os drivers para os sistemas operacionais
suportados devem estar disponíveis para download na
web-site do fabricante do equipamento;
d) A empresa licitante deverá apresentar relação de
assistência técnica do fabricante do equipamento;
16. Certificações (Estas devem ser entregues
juntamente com a proposta):
a) Deverá ser apresentado juntamente com a proposta
comercial o catálogo completo do(s) equipamento(s)
ofertado(s) ou manuais/declarações do fabricante
contendo
todas
as
informações
técnicas
correspondentes ao equipamento (modelo) ofertado na
proposta para a devida analise da especificação técnica,
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sob pena da desclassificação da proposta comercial; Na
dúvida, na análise técnica entre proposta comercial e
catálogo, prevalecerá o catálogo do equipamento
ofertado;
b) Deverá, comprovadamente, pertencer à linha
corporativa,
não
sendo
aceitos
equipamentos
destinados ao uso doméstico;
c) Certificações que o MODELO OFERTADO deverá
possuir: EPEAT (categoria GOLD) eENERGY STAR 5.2;
d) O equipamento deverá possuir certificação que sua
fabricação esta livres de substâncias perigosas como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs),
éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração
acima
da
recomendada
na
diretiva
RoHS
(RestrictionofCertainHazardousSubstances);
e) Os equipamentos serão entregues com todos os seus
componentes configurados, atendendo às exigências
citadas;
f) O modelo ofertado deve ser listado pela Microsoft
no seu catálogo de produtos compatíveis e
certificados “HCL” (Hardware CompatibilityList) ;
g) A marca do computador deverá obrigatoriamente
constar na lista de produtos habilitados para o padrão
DMI 2.0 ou superior, como Board ou Leadership o que
será conferido por meio de acesso ao web site da DMTF
(Distributed Management Task Force), no endereço:
http://www.dmtf.org;
h) Deve ser apresentada comprovação, por meio de
carta do fabricante, que a empresa é Revenda
Autorizada da marca.
4 - PREÇO MÁXIMO DE ACEITABILIDADE: Fica estabelecido como valor máximo de
aceitabilidade para a aquisição dos itens objeto do presente certame os valores unitários de
cada item, dispostos nas tabelas acima.
5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Entregar os produtos ofertados em, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da ordem de serviço a ser emitida pelo Setor de Compras da Câmara Municipal de
Itapetininga.
b) Cumprir com o prazo real de garantia do objeto desta licitação, observado o disposto na Lei
8.078/1990 e das especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
c) A entrega do objeto desta licitação fica vinculada ao produto ofertado pela licitante, cuja
indicação deve constar de sua proposta.
d) A entrega do objeto desta licitação deve ser realizada de acordo com as especificações
constantes da ordem de fornecimento a ser emitida pelo Setor de Compras da Câmara
Municipal de Itapetininga.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014
ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
Razão Social:
Endereço:
Cidade:

CEP:

Fone/Fax:

e-mail:

CNPJ nº

ITEM

ESPECIFICAÇÕES DO
OBJETO

01

Descrição
(CONFORME ANEXO I
DO EDITAL):
Descrição
(CONFORME ANEXO I
DO EDITAL):

02

QUANT.

INDICAÇÃO DA
MARCA/MODELO

PREÇO
UNITÁRIO
(EM R$)

PREÇO
TOTAL
(EM R$)

23

02

DECLARAÇÃO
1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os equipamentos atendem todas as especificações
exigidas no edital.
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos
sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.
4 - Declaro que, caso esta empresa seja vencedora desta licitação, comprometemo-nos a
entregar os equipamentos, dentro das especificações deste edital sem a necessidade de
aquisição de acessórios ou equipamentos suplementares;
5 - Declaro que todos os materiais ofertados são novos, sem uso e que não são, de forma
nenhuma, resultado de recondicionamento ou remanufaturamento;
6 - Declaro que, caso esta empresa seja vencedora desta licitação, utilizará mão-de-obra
qualificada no fornecimento, entrega e na prestação da garantia e da assistência técnica do
objeto desta licitação;
7 - Declaro, por fim, que, caso esta empresa seja vencedora desta licitação, prestará garantia
de acordo com as especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Nome do Representante:
Identidade nº:

CPF nº:

Local e Data:
Assinatura:
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Eu
........................................................................
(nome
completo),
RG
nº.
........................................,
representante
legal
da
...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), CNPJ
nº. ............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão
Presencial nº 03/2014, realizado pela Câmara Municipal de Itapetininga, inexistindo qualquer
fato impeditivo de sua participação neste certame.
RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar
de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar a
documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço,
ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a
regularize tempestivamente ( ) .

..................., ....... de ..................... de 2014.

____________________________________________
Nome e assinatura do representante
RG nº...............................................
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

.................................,...................................................................................................................
inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a).............................................................................................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº
.........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre bem como
também não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
..................., ....... de ..................... de 2014.

____________________________________________
Nome e assinatura do representante
RG nº...............................................
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014
ANEXO V
MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº
..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro
...................................., na cidade de ............................., Estado de ...........................................,
(neste
ato
representado)
pelo(a)
(sócio/diretor/procurador),
Sr.(a)
..........................................................., ........................ (nacionalidade), ..............................
(estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF
nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº
.........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ---------OUTORGADO:
Sr.
(a)
.....................................,
...........................
(nacionalidade),
........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e
do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº .......,
bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ---------PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2014, da
Câmara Municipal de Itapetininga, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular
ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber
notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os
demais atos inerentes ao referido certame.-----.............................., ........ de ......................... de 2014

Outorgante
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CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
TERMO Nº
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI A
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA E ...........................
A Câmara Municipal de Itapetininga, com sede na Rua .............................., nº ..........., inscrita
no CNPJ sob o nº ......................................, doravante denominada Contratante, neste ato
representada pelo Presidente, Sr. ..............................., portador do RG nº ............., inscrito no
CPF nº ................., e a empresa ......................................, com sede na Rua
..............................., nº ..........., na cidade de ................., Estado de .........................., inscrita no
CNPJ sob o nº ................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por
..............................................., portador do RG nº ................., inscrito no CPF nº
............................, firmam o presente termo de contrato, cuja celebração foi autorizada nos
autos do processo administrativo concernente à licitação na modalidade Pregão Presencial nº
03/2014.
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em
harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes
declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.
PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga ao fornecimento sob sua inteira
responsabilidade, dos seguintes equipamentos, conforme especificações constantes no Edital e
Anexo I da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 03/2014 que integra este termo para
todos os fins e efeitos legais, independentemente de transcrição.
ITEM

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

01

Descrição:

02

Descrição:

QUANT.

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a entregar o objeto
deste contrato em, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da ordem de
fornecimento a ser emitida pelo Setor de Compras da Câmara Municipal de Itapetininga.
PARÁGRAFO ÚNICO – A entrega do objeto desta licitação deverão ser realizadas de acordo
com o especificado na ordem de fornecimento a ser emitida pelo Setor de Compras da Câmara
Municipal de Itapetininga, correndo por conta da Contratada o transporte, em geral, o
descarregamento, os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e as
contribuições de qualquer natureza que se façam necessárias à perfeita execução contratual.
TERCEIRA (DO VALOR) – O valor deste contrato é de R$ .......................................
(.......................), conforme negociação final com a Contratada, correspondendo ao
fornecimento, entrega do objeto definido na cláusula primeira, mediante prazo mencionado na
cláusula segunda.
QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código
de Despesa 01.031.0001.1.055.4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente, do
orçamento da Câmara Municipal de Itapetininga do presente exercício.
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QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 15
(quinze) dias do recebimento definitivo dos itens entregues, que ocorrerá após a completa
entrega e aprovação pelo preposto responsável da Câmara Municipal, bem como mediante a
apresentação da nota fiscal/fatura no Setor Contábil da Câmara Municipal de Itapetininga,
podendo ser realizado por meio de crédito em conta corrente a ser fornecida pela Contratada
ou cheque nominal a favor da proponente a ser retirado na sede da Câmara Municipal de
Itapetininga.
SEXTA (DO PRAZO) – O prazo de vigência do presente contrato será de 36 (trinta e seis)
meses, a contar da sua assinatura.
SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da Contratada:
a) Entregar o objeto desta contratação em, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da ordem de serviço a ser emitida pelo Setor de Compras da Câmara Municipal de
Itapetininga, em conformidade com o descrito no Edital do Pregão Presencial 03/2014 e seu
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA;
b) Fornecer os equipamentos e conduzir sua entrega de acordo com as Normas Técnicas
aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor;
c) Cumprir com a garantia real do objeto deste contrato, observado o disposto na Lei
8.078/1990 e das especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) – São obrigações da Contratante:
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta entrega dos
equipamentos;
b) Comunicar ao Contratado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto
deste instrumento;
c) Fornecer as etiquetas de patrimônio para afixação nos equipamentos nos quais tal
providência é exigida.
NONA (DAS PENALIDADES) – À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão
aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
I - O atraso injustificado na entrega do objeto contratado, sem prejuízo do disposto no § 1.º do
artigo 86 Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculada por dia de atraso
sobre a
obrigação não cumprida, na seguinte proporção:
a) atraso de até 30 dias: multa de 0,1% ao dia;
b) atraso superior a 30 dias até 45 dias: multa de 0,2% ao dia.
II - Pela inexecução total ou parcial da entrega, poderão ser aplicadas à contratada as
seguintes penalidades:
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
b) aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aplicação de uma penalidade não exclui outra, quando cabível.
A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer
das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza
compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos
causados à Contratante.
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo
das demais sanções previstas naquela Lei e no Edital.

Página 29 de 31

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO
PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.
DÉCIMA PRIMEIRA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das
obrigações contratadas.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à
Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e
decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão,
exclusivamente à Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A Contratada manterá, durante toda a vigência do contrato, as
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.
DÉCIMA SEGUNDA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da
Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da
formalização deste contrato e da execução de seu objeto.
DÉCIMA TERCEIRA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês
seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação
resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como
condição indispensável para sua eficácia.
DÉCIMA QUARTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Itapetininga/SP,
excluído qualquer outro.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Itapetininga, ....... de ............... de 2014.

Câmara Municipal de Itapetininga
Contratante

Contratada

Testemunhas:

Assinatura:
Nome:
RG nº

CPF nº

Assinatura:
Nome:
RG nº

CPF nº
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014
ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa ___________________________________ (denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________ é ____________________
(microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate
no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 03/2014, realizado pela Câmara Municipal
de Itapetininga.

____________, em ____ de ________________ de 2014

_______________________________________
Assinatura do representante legal
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