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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020 

 

Processo Administrativo nº. 140/2020 

 

LICITAÇÃO DIFERENCIADA – EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE 

MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

MICROEEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI (nos moldes da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 

n° 147, de 7 de agosto de 2014). 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE – 

FAZPREV, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o disposto no 

Decreto Municipal nº 4906/2019, Decreto Federal n.° 5.450 de 31 de maio de 2005, 

na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e 

suas alterações, Lei Complementar Federal n.º 123/2006 alterada pela Lei 

Complementar Federal n.º147/2014 e demais disposições fixadas neste edital e seus 

anexos. 

 

O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO, auxiliado pela EQUIPE DE APOIO, 

nomeados pela Portaria nº. 004/2020. 

A sessão pública se dará através do Portal de Compras do Governo Federal – 

www.comprasgovernamentais.gov.br, na data de 13 de Novembro de 2020 às 

09h30min (horário de Brasília – DF). 

As propostas comerciais serão recebidas desde a divulgação do Edital no Portal de 

Compras do Governo Federal, até a data e horário da abertura da sessão pública. 

O Edital poderá ser consultado através do endereço eletrônico 

http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp 

informando o código do FAZPREV  – UASG 927841. 
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O Edital também estará disponível a quaisquer interessados no endereço eletrônico 

do FAZPREV www.fazprev.com.br. 

 

1. OBJETO DO PREGÃO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto o “a aquisição de equipamentos de 

informática (computadores, periféricos e nobreaks) para o FAZPREV”, de acordo 

com as especificações contidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, que é 

parte integrante deste edital. 

1. 2. O objeto do presente edital é destinado exclusivamente às Microempresas, 

Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais em atendimento 

ao que determina o Art. 48, Inciso I, da Lei Complementar Federal 123/2006, 

alterada pela Lei Complementar Federal 147/2014, o qual determina que a 

administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de 

contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 

2. TIPO DO PREGÃO  

 

2.1. Este PREGÃO é do tipo ELETRÔNICO, MENOR PREÇO POR ITEM, sem 

reajuste de preços. 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

3.1. As despesas decorrentes da presente licitação onerarão os seguintes recursos 

orçamentários: 

- 13.01.09.271.0011.1004-44.90.52.00.00 e 13.01.04.122.0013.2.045-3390.30.00.00. 

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

mailto:fazprev@fazprev.com.br
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4.1. LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MPE’s: poderão participar desta licitação, nos 

termos do inciso I e III do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/06, alterada 

pela Lei Complementar 147/14, apenas as Microempresas, Empresas de Pequeno 

Porte e Microempreendedores Individuais, pertencentes ao ramo de atividade 

pertinente ao objeto licitado. 

4.2. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame 

aquelas que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 

123/2006, e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no 

parágrafo 4º do referido art. 3º; 

4.3. Poderão participar deste Pregão todas as Empresas interessadas cujo ramo de 

atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com o 

Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF. 

4.4. O Cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer 

unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, 

dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema 

Integrado de Serviços Gerais - SISG, localizados nas Unidades da Federação. 

4.5. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao 

provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu 

funcionamento, regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização. 

4.6. As empresas proponentes enquadráveis na definição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, estabelecida pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006, que desejarem fazer uso dos benefícios conferidos pelo citado diploma 

legal deverão sinalizar tal enquadramento no campo específico no Sistema 

Comprasnet. 

4.7. Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no certame 

aquelas que preenchem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 

mailto:fazprev@fazprev.com.br
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123/2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no 

parágrafo 4º do referido art. 3º. 

4.8. Não será permitido o consorciamento de empresas. 

4.9. Estarão impedidas de participar de qualquer fase do processo empresas que se 

enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

a) Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela 

Administração Municipal, ainda, penalidade imposta pela Administração Pública 

motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 

alterações; 

b) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

c) Estejam sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

d) Se enquadrem numa das hipóteses do disposto no artigo 9º da Lei Federal n.º 

8.666/93 e alterações; 

e) Estejam em situação irregular perante as Fazendas: Nacional, Estadual, 

Municipal, o FGTS e justiça do trabalho; 

f) Que possuam sócio, cotista, dirigente, bem como as que possuam em seu quadro 

funcional ou venham a contratar empregados com incompatibilidade com as 

autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção, de chefia ou de 

assessoramento, conforme estabelece o entendimento contido no Acórdão 2745/10 

– TCE/PR e no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 

publicado no AOTC 229 de 11/12/2009, referente à Súmula Vinculante 13 do 

Supremo Tribunal Federal que versa sobre o nepotismo; 

f.1) Estão inseridos no conceito de incompatibilidade, sócios, dirigentes ou cotistas 

que forem servidores do órgão licitante, cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade 

licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro 

da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação; 

g) Que seja empresa estrangeira que não funcione no País; 

h) Que seja consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

i) Que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar ou contratar com o a 
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Administração Pública. 

4.10. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 

de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

a.1) Nos itens exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

a.2) Nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 

efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, 

bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

Edital; 

c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

d) 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; 

e) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.11. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e 

apresentação de suas propostas. 

 

5. CREDENCIAMENTO: 

 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 
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5.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e 

senha pelo interessado. 

5.3. 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. 

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão ou entidade responsável por esta 

licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

6. SISTEMA ELETRÔNICO: 

 

6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta 

e seus lances. 

6.2. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

6.3. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro  aos 

participantes. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 

ou de sua desconexão. 

mailto:fazprev@fazprev.com.br
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6.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

6.6. Em caso de divergência da descrição detalhada do item-objeto entre o que 

estiver descrito na relação de itens do sistema ComprasNet - SIASG e o que estiver 

descrito no edital prevalecerá sempre a descrição prevista no edital e termo de 

referência que deverão ser observados pelo licitante. 

 

7. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL: 

 

7.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de 

esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até 

mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do 

procedimento por e-mail, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

7.1.1. O pedido de esclarecimento sobre o ato convocatório pode ser formalizado 

por pelo e-mail: fazprev@fazprev.com.br e confirmado através do telefone (41) 

3608-0954. 

7.1.2. As dúvidas feitas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente 

informal. 

7.1.3. Os esclarecimentos serão prestados no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do 

recebimento da solicitação por parte do PREGOEIRO, passando a integrar os autos 

do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes. 

 

8. PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 

 

8.1. É facultada a qualquer interessado a apresentação de impugnação ao ato 

convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 

(dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas. 

8.1.1. A apresentação de impugnação ao ato convocatório deverá ser formalizada 

por meio de requerimento endereçado ao PREGOEIRO, protocolado no Protocolo 

mailto:fazprev@fazprev.com.br
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do FAZPREV, situado na Av. Cedro, 507, Bairro Eucaliptos, durante o expediente 

normal do órgão licitante, das 08h30min às 11h30min horas e das 13h00min às 

16h30min horas ou por e-mail ou outro dispositivo eletrônico, carta registrada ou 

através de qualquer meio idôneo, mediante protocolo. 

8.1.1.1. A impugnação apresentada por meio eletrônico deverá ser formalizada 

através do e-mail fazprev@fazprev.com.br, devendo constar no assunto: 

“Impugnação ao edital de Pregão Eletrônico 002/2020. 

8.1.1.2. Para efeito de recebimento, a impugnação apresentada através de e-mail, 

deverá conter todos os documentos referentes à impugnação devidamente 

anexados e autenticados por meio eletrônico, ou conter assinatura eletrônica do(s) 

responsável(is). 

8.1.2. A decisão sobre o pedido de impugnação será proferida pela autoridade 

competente no prazo de 01 (um) dia útil, a contar do recebimento da peça indicada 

por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também 

ser juntada aos autos do PREGÃO. 

8.1.3. O acolhimento do pedido de impugnação que implique modificação do ato 

convocatório do PREGÃO requer republicação pela mesma forma que se deu o 

texto original e a designação de nova data para a realização do certame. 

 

9. PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

9.1. O licitante deverá encaminhar a proposta exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, 

encerrar-se- á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

9.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

9.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas e lances. 
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9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema 

ou de sua desconexão. 

9.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas. 

9.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) A quantidade de unidades, observada a quantidade total prevista para cada item – 

ANEXO I ; 

b) Descrição de forma completa e detalhada do objeto, conforme a descrição no 

termo de referência, sendo que a descrição do objeto de forma incompleta 

ocasionará a desclassificação do licitante, 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; 

c) Marca / Fabricante; 

d) Valor unitário e total, em algarismo, com 2 (duas) casas decimais; 

9.6.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o 

fornecedor registrado. 

a) Quando o descritivo cadastrado no COMPRASNET não corresponder ao 

especificado no Edital, o fornecedor deverá considerar apenas o do Edital – ANEXO 

I. 

9.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

9.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

 

10. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO D 

AS PROPOSTAS: 
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10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

10.2. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 

10.3. O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando 

desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 

estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades 

insanáveis. 

10.4. Será desclassificada a proposta com valor superior ao preço máximo fixado. 

10.4.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

10.4.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

10.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

10.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o(a) 

Pregoeiro(a) e os licitantes. 

 

11. SESSÃO DE LANCES, NEGOCIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

VENCEDORA: 

 

11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

11.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item, em algarismo, com 2 (duas) 

casas decimais, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os 

preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes no Anexo I 

deste Edital. 

11.1.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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11.1.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

11.1.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.1.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

11.2. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

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

e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por 

ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

11.4. Quando houver itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em 

coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de 

pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se 

esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado 

pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

11.4.1. Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por 

empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas 

ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por 

cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

11.4.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

11.4.3. Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de 
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 

subitem anterior. 

11.5. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. 

Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de 

apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação. 

11.6. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) 

Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, sendo 

desclassificadas as propostas que resultarem com o valor acima do máximo do 

Edital. 

11.7. 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 obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas 

das previstas neste Edital. 

11.8. Também, nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

11.9. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

11.10. Classificada(s) a(s) proposta(s) em 1º lugar para cada item, o(a) pregoeiro(a) 

efetuará consulta aos sites do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Portal da 

Transparência do Governo Federal, para verificar se a(s) detentora(s) da melhor 

oferta encontra-se suspensa(s) ou impedida(s) de licitar com a Administração, sob 

pena de DESCLASSIFICAÇÃO e submissão a Processo Administrativo. 

11.11. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo 

razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. 
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11.11.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a 

exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, 

se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu 

posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

a) O prazo estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a) poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

11.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim, sucessivamente, na ordem 

de classificação. 

11.13. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando 

no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12. DA INCLUSÃO DA PROPOSTIAL E DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO NO 

12 - SISTEMA E DO ENVIO DOS ORIGINAIS 

 

12.1. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá inserir 

OBRIGATORIAMENTE, no prazo de até 3 (três) horas contando da convocação 

efetuada pelo Pregoeiro, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Comprasnet, 

um arquivo único, contendo a Proposta Comercial e Documentos de Habilitação que 

não estejam contemplados no SICAF ou que necessitarem de atualizações. 

12.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada pelo licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

12.2. Os documentos remetidos por meio de opção "Enviar Anexo" do sistema 

Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer 

momento. 

12.2.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso seja solicitadas pelo Pregoeiro, 

deverão ser entregues na sede do FAZPREV, situado na Av. Cedro, 507, Eucaliptos, 
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Fazenda Rio Grande, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil 

seguinte a convocação do pregoeiro. 

12.2.2. A documentação relativa à Proposta comercial, quando solicitada pelo 

Pregoeiro deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às 

seguintes informações: 

 

Ao Pregoeiro do FAZPREV 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL 

(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail) 

 

12.2.3. A documentação relativa à Habilitação, quando solicitada pelo Pregoeiro 

deverá ser enviada em envelope lacrado, tendo sua parte externa às seguintes 

informações: 

 

Ao Pregoeiro do FAZPREV 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA  MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(Razão Social da Proponente, Endereço, CNPJ, Telefones e e-mail) 

 

12.3. O não encaminhamento, nos prazos fixados, tanto da documentação solicitada 

por email quanto da documentação original ou autenticada, quando solicitada, 

implicará na inabilitação da Licitante e a sujeitará as sanções previstas neste Edital. 

12.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para Habilitação 

deverão estar com o nome do Licitante, e com número do CNPJ e o respectivo 

endereço. 

12.5. Se a Licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se a Licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da 
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filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

12.6. Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, caso haja 

alguma restrição quanto à comprovação fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 

proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativa 

ou positiva com efeito negativa, no moldes do art. 43, § 1º da Lei Complementar 

123/2006 e suas alterações. 

12.6.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções no art. 81, da Lei 8666/1993, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para retirada da Nota de Empenho, ou revogar. 

 

13. DOCUMENTOS E CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO: 

 

13.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do 

PREGÃO são os seguintes: 

13.1.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato Constitutivo (qualificação jurídica) ou Estatuto ou, ainda, Contrato Social em 

vigor (qualificação jurídica), em se tratando de sociedades comerciais ou 

Requerimento do Empresário, em se tratando de microempreendedor individual, 

bem como suas alterações em vigor, devidamente registrados (ou outro instrumento 

equivalente). No caso de sociedades por ações, apresentar também documentos de 

eleição de seus administradores; para sociedades civis, a inscrição do Ato 

Constitutivo deverá vir acompanhada de prova de diretoria em exercício. No caso de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, apresentar Decreto 

de Autorização e Contrato ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir; 
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a.1) A apresentação de todas as alterações contratuais a que se refere o edital 

poderá ser substituída pelo contrato social consolidado e todas as alterações 

posteriores. 

b) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (Cartão de Identificação); 

13.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Certificado de Regularidade do FGTS; 

b) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do 

art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 

c) Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais; 

d) Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais; 

e) Prova de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas. 

13.1.3. Qualificação Econômico-Financeira 

a) Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Falência, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, em vigor, com data de emissão não superior a 90 

(noventa) dias da abertura do certame; 

13.1.4. Qualificação Técnica 

a) Atestado de Capacidade Técnica emitido, no mínimo, por 01 (um) órgão público 

ou privado, comprovando aptidão para características, quantidades e prazos; 

a.1) O Atestado fornecido por órgão privado deverá conter reconhecimento de firma 

da assinatura do responsável; 

a.2) O(s) Atestado(s) poderão ter sua autenticidade comprovada conforme Art. 43, § 

3°, da Lei Federal 8.666/93. 

13.1.5. Documentação Complementar: 

a) Declaração conforme Anexo III do edital; 

13.2. A habilitação das licitantes também poderá ser verificada por meio do SICAF, 

nos documentos por ele abrangidos e por meio de documentação complementar 

especificada neste Edital. 

13.2.1. A comprovação da situação da empresa no SICAF será feita pelo Pregoeiro 
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mediante consulta "on-line”. 

13.2.2. Será verificado, ainda, pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio, eventuais 

impedimentos de licitar e contratar com a União, mediante consulta ao: 

13.2.2.1. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar 

eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93. 

13.2.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço 

eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/conultar_requerido.php; 

13.2.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, no 

endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis; 

13.2.2.4. Cadastro de inidôneas e Cadastro de Inabilitados, no endereço eletrônico 

http://portal.tcu.gov.br/certidoes/certidoes.html. 

13.3. A licitante detentora do menor preço, que apresentar toda a documentação de 

habilitação, e/ou que se encontrar em situação regular no SICAF, deverá, ainda, 

apresentar a seguinte Documentação Complementar: 

13.3.1. Declaração, conforme modelo ANEXO III deste Edital, assinada por 

representante legal da empresa. 

13.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

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

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

13.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

13.6. Quando houver itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, 

pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 
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LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 

proposta subsequente. 

13.7. 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. 

13.8. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

 

14. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

14.1. A licitante detentora da melhor oferta, para ter sua proposta de preços 

convalidada, deverá apresentar sua proposta com os valores correspondentes a 

melhor oferta apresentada no Pregão Eletrônico, constando na mesma descrição, 

quantidade, preço unitário e total, marca/modelo/fabricante, nos quais deverão estar 

incluídos impostos, seguros, transporte, ou qualquer outra despesa que venha a 

incidir sobre os mesmos. 

14.2. A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

14.2.1. Carta Proposta, conforme modelo no ANEXO II, constando na mesma a 

razão social da empresa com seu endereço completo e número do CNPJ, nome, RG 

e assinatura do responsável ou representante legal e, ainda: 

a) A quantidade de unidades para cada item; 

b) Valor unitário e total; 

c) Marca / Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto: 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. 

14.2.2 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da data limite fixada para recebimento das propostas. Caso não haja prazo 

de validade expresso na proposta, o Pregoeiro considerará o prazo de 60 (sessenta) 
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dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso o prazo seja 

expressamente inferior, a proposta será desclassificada. 

14.2.3. Os preços deverão ser expressos obrigatoriamente em moeda corrente 

nacional com duas casas decimais. 

14.3. A proposta final será documentada nos autos e será levada em consideração 

para aplicação de eventual sanção à licitante, se for o caso. 

14.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a licitante. 

 

15. RECURSO ADMINISTRATIVO: 

 

15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante 

manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

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

15.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao(à) Pregoeiro(a) verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

15.3. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

15.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

15.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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15.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

15.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 

16. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DE ADJUDICAÇÃO: 

 

16.1. No julgamento das propostas será considerado o critério do MENOR PREÇO 

POR ITEM, desde que as mesmas atendam às exigências deste Edital.  

16.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 

Edital, bem como aquelas que apresentarem preços excessivos, assim considerados 

aqueles que estiverem acima do preço de mercado ou manifestamente inexequíveis, 

nos termos do artigo 48 da Lei 8.666/93.  

16.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.  

16.4. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de 

necessidade de esclarecimentos complementares, o Pregoeiro poderá requisitar 

diligências, na forma do § 3º do artigo 43 da Lei 8.666/93, para efeito de 

comprovação de sua exeqüibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes 

procedimentos:  

(a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;  

(b) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;  

(c) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;  

(d) verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração 

Pública ou com Órgão ou Instituição privada;  

(e) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;  
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(f) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;  

(g) estudos setoriais;  

(h) consultas às Secretarias da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;  

(i) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 

favoráveis de que a proponente disponha para a prestação dos serviços;  

(j) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.  

16.5. A aceitabilidade das propostas não será condicionada à execução dos 

procedimentos indicados no subitem 16.4 supra, ficando sua adoção subordinada ao 

julgamento do Pregoeiro, em cada caso.  

16.6. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, sob pena de 

desclassificação, encaminhar sua proposta de preços final, nos moldes do Anexo II 

que acompanha o presente Edital, via sistema eletrônico, por meio da opção 

“proposta final”, no prazo máximo de 01 (uma) hora, prorrogável a critério do 

Pregoeiro, a contar da solicitação deste, no próprio site.  

16.7. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, o Pregoeiro 

examinará a subseqüente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, 

ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar a redução de preço diretamente com a 

proponente.  

16.8. A critério do Pregoeiro, em se verificando prejuízos à celeridade do 

procedimento licitatório, será desclassificada a proposta que não corrigir ou não 

justificar eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro.  

16.9. Os comprovantes de envio de amostra, laudos, planilhas de formação de 

preços, catálogos, manuais ou qualquer outro documento complementar à proposta 

de preços final, deverão ser inseridos preferencialmente no sistema eletrônico, no 

prazo informado, após a convocação em sessão, para conferência do Pregoeiro. 

16.10. Caso a inserção de documentos complementares, via sistema eletrônico, não 

seja possível, em razão do tamanho dos arquivos, extensão (exclusivamente PDF, 

TXT, DOC ou XLS) ou qualquer outro impedimento técnico, o Pregoeiro decidirá a 
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respeito, indicando no próprio chat do sistema eletrônico a forma de recebimento a 

ser adotada.  

16.10.1. Adotar-se-á, preferencialmente, o envio da documentação por email, 

observada a divulgação a todos os interessados.  

16.11. O objeto da licitação será adjudicado à licitante da proposta vencedora pelo 

Pregoeiro. 

16.12. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação 

do certame não implicarão direito à contratação.  

16.13. A adjudicatária obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta licitação, devendo comunicar ao FAZPREV. 

imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 

contrato. 

 

17. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO 

PREGÃO: 

 

17.1 Os itens deverão ser entregues em até 10 (dez) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota de Empenho, no FAZPREV, situado à Av. Cedro, 507, 

Eucaliptos, Fazenda Rio Grande. 

17.1.1. A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) apresentar a Nota de Empenho no 

ato da entrega, para conferência por parte de servidor responsável pelo 

recebimento. 

17.2. Os itens serão recebidos provisoriamente para efeito de simultânea ou 

posterior verificação, conforme o caso, da compatibilidade com as especificações 

pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, testes de aceite, perfeita 

adequação, resultando no recebimento definitivo que será realizado pelo servidor 

devidamente designado como fiscal, observado o prazo de até 05 (cinco) dias 

corridos de sua entrega. 
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17.2.2. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

17.3. Fica designado como Fiscal o servidor Willian Gaspar, matrícula 335801. 

17.4. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente 

adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar à rescisão do 

contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, bem como no contrato. 

17.4.1 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

17.4.2 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

17.5. Em caso de não aceitação do item objeto deste PREGÃO, fica a Contratada 

obrigada a retirá-lo e substituí-lo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da rejeição, 

ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da autorização de fornecimento, ao dia, 

até o limite de 10% (dez por cento) do valor produtos não substituídos, corrigidos ou 

não complementados, em conformidade com o item 20.1, II, “c” do Edital. 

17.6. Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar 

sua complementação no prazo de 03 (Três) dias, contados da notificação a ser 

expedida pela Contratante, ou imediatamente, sob pena de multa de 2% da 

autorização de fornecimento, ao dia, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 

produtos não substituídos, corrigidos ou não complementados, em conformidade 

com o item 20.1, II, “c” do Edital. 
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17.7. Não poderá a adjudicatária recusar-se a entregar os itens solicitados na 

Autorização de Fornecimento/Empenho, mesmo que em pequena quantidade. 

 

18. PAGAMENTO: 

 

18.1. O pagamento será efetuado através de depósito bancário/transferência, em até 

30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme 

disponibilidade financeira na fonte de recursos, desde que devidamente atestado 

pelo fiscal do contrato solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à 

Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais 

e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

18.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 

órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 

18.1.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação 

fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) 

regularização(ões). 

 

19. DA GARANTIA: 

 

19.1. A licitante vencedora deverá oferecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses 

para todos os itens da presente licitação. O termo de garantia deverá ser entregue 

no ato da entrega sob pena de não recebimento do objeto. O termo de garantia ou 

equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em que 

consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser 

exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, 

devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de 

manual de instrução e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. 
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19.2 A não entrega da garantia, nos termos acima, quando da entrega do produto, 

implica em descumprimento contratual, passível de multa prevista no item 20 do 

edital. 

19.3. Independentemente da entrega do termo de garantia, a contratada obriga-se 

pessoalmente a garantir os equipamentos contra quaisquer defeitos de fabricação, 

funcionamento. 

19.4. No caso de haver defeitos no material e se, conseqüentemente, houver 

substituição, a garantia será contada a partir da nova data da substituição das peças 

defeituosas ou do material como um todo. 

19.5. As despesas com o transporte (ida e volta) do material defeituoso será de 

responsabilidade da proponente ou do fabricante. 

 

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. No caso de inexecução total ou parcial, ou, ainda, atraso injustificado do objeto 

desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas 

as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração 

Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes 

penalidades, cumulativamente ou não: 

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município: 

II. Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por 

cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 

10 (dez) dias. Vencido o prazo, o contrato poderá ser considerado cancelado, a 

critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 

e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo 

sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos. 

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor registrado, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à 

rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos. 
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c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto 

fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da 

rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia 

decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor dos produtos não 

substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa 

à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos. 

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 e suas 

alterações, ou no instrumento convocatório ou, ainda, no contrato, e não abrangida 

nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do 

valor do contrato, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, 

prevista na letra “e” e perdas e danos. 

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do estabelecido no contrato, que enseje 

rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas 

e danos e das demais multas. 

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 

10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais 

cominações legais. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos 

resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 
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anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei 

nº. 8.666/93. 

20.2. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a 

contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do subitem 

20.1, cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias. 

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada. 

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos 

estipulados neste Edital e no contrato. 

20.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

20.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo 

de perdas e danos cabíveis. 

20.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à contratada as 

importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em 

dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei. 

20.6. O fornecedor terá seu contrato rescindido quando: 

a) descumprir as condições do contrato; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

d) presentes razões de interesse público. 

20.6.1. A rescisão do contrato, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente. 
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20.6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência 

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 

20.6.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no 

item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do 

Município. 

20.7. O contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e 

nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do 

interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria 

da Imprevisão. 

20.8. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade 

que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de 

declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

 

21. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

21.1. O FAZPREV poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 

credenciamento, recebimento das propostas ou lances. 

21.2. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

FAZPREV revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, 

derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema 

para conhecimento dos participantes da licitação. 

21.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou ilegalidade ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que 

o tiver apresentado, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão de contrato ou de 

pedido de compra/serviços, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
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21.4. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo. 

21.5. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de 

desclassificação/inabilitação. 

21.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre proponentes, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar 

no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua 

proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do 

PREGÃO. 

21.8. A proponente assume o custo para a preparação e apresentação de sua 

proposta, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em qualquer hipótese, 

por esta despesa, independentemente da condução ou do resultado do PREGÃO. 

21.9. Em qualquer fase do PREGÃO, caberá ao representante da licitante 

comprovar a exequibilidade da proposta ou lance, durante a própria sessão, 

implicando em desclassificação da proposta quando, inquirido, não comprovar por 

qualquer meio de prova admitida em direito. 

21.10. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da 

proponente, das condições previstas neste EDITAL e seus ANEXOS. 

21.11. A proponente contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor do contrato, salvo as supressões resultantes de 

acordo celebrado entre as partes, que poderão reduzir o limite indicado. 

21.12. Este Edital e seus Anexos, bem como as propostas das proponentes 

beneficiárias, farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição. 
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21.13. Os casos omissos neste EDITAL DE PREGÃO serão solucionados pelo 

PREGOEIRO, com base na legislação federal e municipal incidentes, e nos 

princípios gerais de direito. 

21.14. Será competente o Foro de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de 

questões oriundas deste PREGÃO. 

21.15. Qualquer informação a respeito deste Edital será fornecida aos interessados 

pelo Pregoeiro e Equipe de apoio, através do telefone (41) 3608-0954 e/ou e-mail 

fazprev@fazprev.com.br em dias úteis, no horário compreendido das 09h00min ao 

12h00min e das 13h00min às 16h30min. 

21.16. Fazem parte do presente instrumento convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I – Termo de Referência - Especificações dos itens e quantidades 

estimadas. 

ANEXO II - Carta Proposta. 

ANEXO III - Declaração (Modelo). 

ANEXO IV - Minuta do Contrato. 

 

Fazenda Rio Grande, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

Dionatan Matos dos Santos 

Pregoeiro. 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - PREGÃO ELETRÔNICO  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE 

PREGÃO Nº 002/2020 (Processo Administrativo n.°140/2020) 

1. DO OBJETO 

Aquisição de Computadores, Periféricos, Nobreaks conforme a necessidade 

deste Instituto, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento: 

1.1 COMPUTADOR COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS (ITEM 1): 

 

1.1.2.  DESCRIÇÃO  DO ITEM 1 

 

      1.1.2.1 Processador: 

 Microcomputador com arquitetura x86, com suporte 32 e 64 bits, utilização de 

sistemas operacionais de 64 bits e controlador de memória 

 Processamento gráfico integrado ao processador 

 Suporte ao gerenciamento remoto com base nas especificações DASH 

(Desktop and Mobile Architecture for system Hardware) 1.2 ou superior 

 Mínimo de 8 núcleos reais 

 Mínimo de 8 Threads 

 10000 de pontuação mínima de desempenho no benchmark 

(https://www.cpubenchmark.net/) - Marca média da CPU (Average CPU Mark) 

 Tecnologia de ajuste dinâmico do consumo de energia através do controle do 

clock do processador com base na utilização da CPU 

 Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do 

processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade 

máxima ininterruptamente, em ambiente não refrigerado, e sistema de 

arrefecimento (cooler) com controle de velocidade de acordo com a 

temperatura (rotação inteligente). 

 Suporte AES (Advanced Encryption Standard) para criptografia de dados, ou 

superior 
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 O modelo do processador ofertado deverá ser explicitado na proposta de 

fornecimento. O processador deverá estar em linha de produção pelo 

fabricante e ter sido lançado a partir de janeiro de 2019, inclusive. Não serão 

aceitos processadores descontinuados. 

1.1.2.2 Memória RAM: 

 Memória SDRAM Tipo DDR4 frequência mínima de 2666 MHz 

 8 GB de tamanho mínimo (em módulo único ou dois módulos idênticos) 

1.1.2.3 Armazenamento: 

 Unidade de armazenamento de estado sólido SSD (Solid State Drive) interna, 

com tecnologia MLC ou TLC 

 Utilização de padrão NVMe com interface PCI express e taxa de no mínimo 

2.000MB/s para leitura e 1.000MB/s para escrita 

 256 GB mínimo de capacidade nominal de armazenamento em SSD 

1.1.2.4 Placa Mãe: 

 A placa-mãe deve prover total suporte às especificações do respectivo 

equipamento para o processador, memória RAM, interface de vídeo e 

unidade de armazenamento 

 Suporte ao Módulo de Plataforma Confiável (TPM), versão 2.0 ou superior. 

Serão aceitas as formas de implementação do TPM:  discreta, integrada e de 

firmware 

 Sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no 

gabinete que permita a detecção de abertura, ainda que o equipamento esteja 

desligado da fonte de energia 

 Suporte a gerenciamento remoto com base nas especificações DASH 1.2 ou 

superior (Desktop and Mobile Architecture for System Hardware) e WS-MAN, 

definidas pelo DMTF (Desktop Management Task Force) 

 Capacidade de inventário remoto de hardware, mesmo com o equipamento 

desligado (energizado) 

 Suporte a gerenciamento de energia EnergyStar EPA, APM/ACPI BIOS v1.0 ou 

superior 
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 Suporte a boot por dispositivo conectado à porta USB (exemplo: pendrive) e 

pela rede 

 Suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows Management 

Instrumentation) 

1.1.2.5 Interface: 

 Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces de vídeo digital (HDMI ou DisplayPort 

1.3), podendo ser de padrões idênticos ou distintos e 01 (uma) interface de 

vídeo analógica (VGA) ou 03 (três) interfaces de vídeo digital (HDMI ou 

DisplayPort 1.3) com o fornecimento de um conversor VGA, compatíveis com 

as interfaces disponíveis nos monitores ofertados, de forma a possibilitar a 

utilização de até 03 (três) monitores simultâneos, com opções para imagem 

duplicada e extensão da área de trabalho 

 Possuir, no mínimo, 02 (duas) interfaces com no mínimo USB 3.0 Tipo A 

(padrão) frontais, 02 (duas) interfaces com no mínimo USB 3.0 Tipo A 

(padrão) traseiras e 02 (duas) USB 2.0 – não sendo permitida a utilização de 

hubs 

 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface SATA 3 (6 Gbps), ou superior, 

compatível com a unidade de armazenamento ofertada 

 Possuir, no mínimo, 01 (uma) interface RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000), 

com autosense, full-duplex, configurável por software, função Wake-on-Lan, 

suporte aos padrões PXE 2.0 

 Controladora de rede wireless b/g/n/ac integrada ao gabinete, com pelo menos 

01 (uma) antena externa de, no mínimo, 1,5 dBi de ganho. Não será aceita 

solução USB para as interfaces de conectividade 

 Possuir interfaces para áudio estéreo de 16 bits (mic-in e line-out), sendo pelo 

menos 01 (uma) mic-in e 01 (uma) line-out na parte frontal do gabinete, 

podendo ser do tipo combo 

1.1.2.6 BIOS: 

 Total compatibilidade com ACPI (Advanced Configuration and Power 

Management Interface) 
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 Com suporte a plug-and-play e atualizável por software, tipo flash EPROM 

 Deve suportar atualizações remotas (via software de gerenciamento) e 

atualizações do próprio BIOS em modo on-line (conectado à internet), sendo 

obrigatório que o processo de atualização possa ser obtido diretamente 

através de website oficial do fabricante do equipamento 

 O fabricante do equipamento deverá possuir direitos de edição do BIOS com o 

fornecimento de atualizações sempre que necessário, seja para compatibilizar 

com novas versões do Sistema Operacional ou para corrigir qualquer 

problema verificado durante a vida útil do equipamento 

 Estar em conformidade com a especificação SMBIOS (System Management 

BIOS) 

 Possuir suporte aos padrões de gerenciamento WMI (Windows Management 

Instrumentation) 

 BIOS em português ou inglês, compatível com o padrão UEFI 2.5 

 Possuir suporte ao recurso WOL (Wake-on-LAN) e PXE (Pre-boot Execution 

Enviroment), de forma que permita ligar a máquina e realizar o boot via rede, 

mesmo com o equipamento desligado 

 Permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem “.ISO” e/ou “.IMG” 

via compartilhamento de rede e dispositivos de armazenamento USB 

(pendrive) 

 Permitir controle de permissões de acesso através de senhas, sendo uma para 

inicializar o computador, outra para alteração das configurações de BIOS 

 Permitir que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e desativada via setup 

 Possuir sistema de controle de intrusão, compatível com o sensor de intrusão 

do gabinete, de forma a permitir a detecção de abertura do gabinete 

 Possuir funcionalidade que permita habilitar e desabilitar interfaces USB 

(individualmente) 

 Possuir sistema de diagnóstico de hardware com análise da CPU, memória, 

HD, USB e Placa Mãe. O sistema de diagnóstico deve ser capaz de ser 

executado na inicialização do POST 
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 Possuir funcionalidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo 

determinado no sistema operacional com religamento por acionamento de 

teclado ou pela movimentação do mouse (função Suspend ou Sleep ou 

Standby) 

1.1.2.7 Sistema Operacional: 

 Possuir instalado e licenciado o sistema operacional Microsoft® Windows 10 

Professional 64 bits, para uso corporativo, em Português do Brasil (PT-BR), 

na modalidade OEM, com a respectiva chave de ativação gravada na 

memória flash da BIOS, reconhecida automaticamente na instalação do 

Sistema Operacional e acompanhado da respectiva documentação 

 A imagem a ser fornecida pela CONTRATADA deve permitir a ativação do 

sistema operacional através da leitura da chave armazenada na BIOS 

 O fabricante deve disponibilizar website para download gratuito de todos os 

drivers de dispositivos, BIOS e firmwares para o microcomputador ofertado, 

incluindo correções e atualizações 

1.1.2.8 Controladora de Vídeo: 

 Controladora de vídeo integrada 

 Suporte a alocação e fornecimento de memória no mínimo de 1GB 

 Resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60 Hz e suporte a todas as 

resoluções do monitor ofertado e suporte mínimo a 16 milhões de cores 

 Drivers compatíveis com o sistema operacional do equipamento (Windows 10 

64 bits) 

 Suporte aos padrões OPENGL 4.5 e DIRECTX 12, ou versões superiores 

 Suporte para utilização de até 3 (três) monitores simultâneos, com opções para 

imagem duplicada e extensão da área de trabalho 

1.1.2.9. Teclado: 

 Possuir teclado padrão ABNT-2 com ajuste de inclinação e conexão USB, 

integralmente compatível com o computador ofertado 

 A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 

apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado 
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1.1.2.10 Mouse: 

 Possuir mouse com tecnologia óptica OU laser de conformação ambidestra 

(simétrico), com botões esquerdo, direito e scroll central (próprio para 

rolagem) e conexão USB, compatível com o computador ofertado 

 Deve ser acompanhado de mouse pad com superfície adequada para 

operação 

 Resolução mínima de 800 dpi 

1.1.2.11 Gabinete: 

 1,5 (Um e meio) litros de volume máximo do gabinete 

 Formato do gabinete Ultra Small Form Factor 

 O gabinete do equipamento deve ter apresentação discreta, para uso 

corporativo. Não deve possuir cantos, arrestas ou bordas cortantes. Não deve 

possuir “efeitos” de iluminação ou transparências 

 Permitir a abertura do gabinete e a remoção dos componentes (memória e 

unidade de armazenamento) sem utilização de ferramentas (funcionalidade 

tool less), sendo aceitos parafusos recartilhados para a abertura do gabinete. 

Caso a unidade de armazenamento ofertada seja do tipo M2 (conectada 

direto à motherboard) serão aceitos parafusos para essa unidade 

(recartilhados OU outro padrão do fabricante) 

 Possuir sistema de refrigeração adequado ao processador e demais 

componentes internos ao gabinete, dimensionado para garantir a temperatura 

de funcionamento e vida útil dos componentes considerando a operação na 

capacidade máxima do microprocessador em ambiente não refrigerado 

 Possuir ventilação nas partes frontal e traseira – não sendo admitidas aberturas 

para ventilação nas partes superior, inferior e lateral 

 Possuir chave liga/desliga (do tipo botão ou touch) e luz de indicação de 

computador ligado e de atividade da unidade de armazenamento, na parte 

frontal do gabinete 

 Possuir conectores frontais para headphone e microfone sendo aceita interface 

tipo combo 
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 Possuir alto-falante integrado ao gabinete ou placa mãe, interno ao gabinete, 

com capacidade de reproduzir os sons do sistema e áudios MP3, WMA, entre 

outros provenientes de arquivos, mídias e internet. O alto-falante deverá se 

desligar automaticamente, sem qualquer tipo de interferência do usuário, 

quando da conexão de um fone de ouvido ou caixas de som externas 

 Possuir fonte de alimentação com Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, 

com seletor automático, dimensionada para suportar a configuração máxima 

do equipamento, eficiência mínima de 80% (comprovado por laudo técnico 

reconhecido) e acompanhada de cabo de alimentação no padrão NBR 14136 

 Apresentar baixo nível de ruído, conforme a NBR 10152 ou ISO7799:1999 

 Possuir sistema de alerta primário, speaker (beep) interno, com capacidade de 

reproduzir os sons de alerta e alarmes gerados por problemas de 

inicialização, podendo o speaker (beep) estar integrado a placa mãe 

 Possuir sensor de intrusão integrado, capaz de detectar a intrusão por abertura 

indevida do gabinete 

 Ser compatível com instalação de solução de segurança física padrão 

kensington (anilha/abertura) 

1.1.2.12 Assessórios e Características Gerais: 

 Quando não especificadas exceções, não serão admitidos equipamentos 

modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, 

emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou 

emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o 

equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente 

incompatíveis 

 Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, 

todos os componentes externos e internos devem ser dos mesmos modelos e 

marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos equipamentos 

enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se 

encontre disponível no mercado, admite-se substituições por componente 
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com qualidade e características idênticas ou superiores, desde que aceito 

pelo CONTRATANTE, mediante nova homologação 

 Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua 

instalação bem como a de seus componentes. Todos os cabos necessários 

ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com 

comprimento de, no mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 

 O gabinete deve vir acompanhado de base antiderrapante para fixação sobre 

mesa 

 Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionadas 

em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e a armazenagem. 

 

1.1.3 QUANTIDADE ESTIMADA: A quantidade estimada é de 5 (cinco) 

computadores que estarão à disposição de trabalho para cada um dos 5 

setores do Instituto: Contabilidade do Instituto, Jurídico, Estagiário (a), 

Técnico em Controle Administrativo e outro para conexão ao servidor central 

da rede dos computadores do Instituto. 

 

1.1.4  VALOR MÁXIMO: O valor máximo aceitável unitário para este item é 

de R$ 5.356,37 (cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete 

centavos) e valor máximo aceitável global é de R$ 26.781,85 (vinte e seis mil 

setecentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos). 

 

1.2  MONITOR COM OS SEGUINTES REQUISITOS MÍNIMOS (ITEM 2) 

     1.2.1 DESCRIÇÃO DO ITEM 02: 

     1.2.1.1 Monitor de Vídeo: 

 Possuir monitor de vídeo com tecnologia LED (LED orgânico ou LCD iluminada 

por LED). Tela plana na dimensão de, no mínimo, 23 polegadas, formato 

widescreen (16:9). Totalmente compatível com o computador do item 1 
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 Possuir chave liga/desliga (botão ou touch) e luz de indicação para estados 

ligado/desligado/standby/sleep, na parte frontal do monitor. Possuir 

funcionalidades para auto-ajuste de tela e controles digitais de brilho e 

contraste. Possuir controle OSD para configuração do monitor (em português 

ou inglês) 

 Possuir resolução gráfica mínima de 1920x1080 a 60Hz, suporte mínimo a 16 

milhões de cores, brilho 250 cd/m² e tempo de resposta máximo de 8ms. 

Drivers compatíveis com o sistema operacional (Windows 10 64 bits) 

 Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface de vídeo digital (HDMI ou DisplayPort), 

compatível com uma das interfaces de vídeo digitais disponíveis no 

computador do item 1, acompanhada do seu respectivo cabo (obs.: deve-se 

atentar à disponibilidade dos padrões de interfaces de vídeo disponíveis no 

microcomputador ofertado, pois este deverá suportar 3 (três) monitores 

simultâneos em interfaces de padrões iguais ou distintos) 

 Possuir, no mínimo, 1 (uma) conexão VGA, acompanhada de seu respectivo 

cabo conector 

 Permitir a conexão à interface de vídeo presente no microcomputador do item 1 

sem a utilização de acessórios externos (adaptadores, conversores, 

multiplicadores, divisores de sinal ou quaisquer outros dispositivos ou 

adaptações que não correspondam a uma solução integrada) 

 Fonte de alimentação interna do monitor, com tensão de entrada bivolt 

automática, 100~224VAC e entrada de faixa de frequência de 50 a 60 Hz 

automática, acompanhado de cabo de alimentação no padrão NBR14.136, 

com extensão mínima de 1,50 metros do tipo “Y” para conexão de dois 

equipamentos simultaneamente em uma única tomada 

 O monitor deverá possuir certificação EPEAT (Eletronic Product Environmental 

Assessment Tool) ou Certificação EnergyStar 5.0 ou Rótulo Ecológico de 

acordo com as normas Brasileiras ABNT NBR ISO 14020 e ABNT NBR ISO 

14024 OU equivalentes OU superiores, no mínimo 
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 O monitor deverá ser predominantemente da cor preta, deverá possuir todos os 

cabos e acessórios para interconexão com o equipamento ofertado 

 Possuir solução que possibilite a fixação do gabinete ao monitor (fixação no 

próprio monitor ou em pedestal) no padrão VESA (OU encaixe em outro 

padrão do fabricante), sem alteração ou limitação das condições de 

ergonomia exigidas para o monitor (inclinação, rotação e ajuste de altura) e 

acompanhada de todos os itens necessários à fixação (parafusos, buchas e 

outros) 

 

     1.2.1.2 Garantia e Assistência Técnica: 

 Os equipamentos devem possuir garantia técnica do fabricante por período de, 

no mínimo, 12 (doze) meses 

 

     1.2.1.3 Assessórios e Características Gerais: 

 Quando não especificadas exceções, não serão admitidos equipamentos 

modificados através de adaptadores, frisagens, usinagens em geral, furações, 

emprego de adesivos, fitas adesivas ou qualquer outro procedimento ou 

emprego de materiais inadequados que adaptem forçadamente o 

equipamento ou suas partes que sejam fisicamente ou logicamente 

incompatíveis 

 Todos os equipamentos a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, 

todos os componentes externos e internos devem ser dos mesmos modelos e 

marcas constantes na proposta comercial e utilizados nos equipamentos 

enviados para avaliação e/ou homologação. Caso o componente não mais se 

encontre disponível no mercado, admite-se substituições por componente 

com qualidade e características idênticas ou superiores, desde que aceito 

pelo CONTRATANTE, mediante nova homologação 

 Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua 

instalação bem como a de seus componentes. Todos os cabos necessários 

mailto:fazprev@fazprev.com.br


 

”
” 

F A Z P R E V 
 

Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande 
 

CNPJ 05.145.721/0001-03 

 

 
 

 

Avenida Cedro, 507 – Bairro Eucaliptos – CEP 83.820-004 – Fazenda Rio Grande – PR. 

Fone: 41-3608 0954 – fazprev@fazprev.com.br - www.fazprev.com.br 

ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com 

comprimento de, no mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 

 Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionadas 

em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e a armazenagem 

 

1.2.2. QUANTIDADE ESTIMADA: 5 (cinco) para serem utilizados em conjunto 

com os 5 (cinco) computadores do item 1. 

 

1.2.3 VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: O valor máximo aceitável unitário para este 

item é de R$ 1.232,62 (mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos) 

e valor máximo aceitável global é de R$ 6.163,10 (seis mil cento e sessenta e três 

reais e dez centavos). 

  

1.3  SUPORTE PARA NOTEBOOK  - ITEM 3 

1.3.1 Descrição do item 3: 

 Suporte Uptable Octoo Chrome 

 Aço cromado e acabamento em plástico nos pontos de contato com o notebook 

 Cor prata 

 Ergonômico 

 Possuir ajuste de altura 

 Dobrável 

 Adaptável para qualquer tamanho de notebook 

 

1.3.2 QUANTIDADE ESTIMADA: 2 (dois) para ser utilizado nos dois (2) notebooks 

já existentes e de uso da Diretoria do Instituto. 

 

1.3.3. VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL:  O valor máximo aceitável unitário para 

este item é de R$ 64,87 ( sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) e 
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valor máximo aceitável global é de R$ 129,74 (cento e vinte e nove reais e 

setenta e quatro centavos). 

 

1.4  DRIVE SSD (ITEM  4)  

 

1.4.1  DESCRIÇÃO DO ITEM 4:  

 Formato de 2,5 pol. 

 Interface SATA 

 6 Gb/s 

 540 Mb/s 

 Mínimo de 480 Gb de armazenamento 

1.4.2  QUANTIDADE ESTIMADA:  para este item a quantidade estimada é 2 (duas) 

unidades. 

 

1.4.3 VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: O valor máximo aceitável unitário para este 

item é de R$ 444,39 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove 

centavos) e valor máximo aceitável global é de R$ 888,78 (oitocentos e oitenta e oito 

reais e setenta e oito centavos). 

 

 

1.5    ITEM 5 – FILTRO DE LINHA 

1.5.1 DESCRIÇÃO:  

 Mínimo de 06 tomadas tripolar 

 Bivolt 

 Possuir botão liga/desliga 

 Possuir fusível substituível 

 

1.5.2 QUANTIDADE ESTIMADA: (3) três. 
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1.5.3 VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: O valor máximo aceitável unitário para 

este item é de R$ 28,84 (vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos) 

e valor máximo aceitável global é de R$ 86,52 (oitenta e seis reais e 

cinquenta e dois centavos). 

 

1.6    ITEM 6 – CABO ADAPTADOR 

1.6.1  DESCRIÇÃO:  

 Cabo adaptador conversor HDMI para VGA 

 Possuir saída P2 para áudio 

1.6.2  QUANTIDADE ESTIMADA: (1) UM. 

1.6.3  VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: O valor máximo aceitável unitário para este 

item é de R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos) e valor máximo 

aceitável global é de R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos). 

 

1.7    ITEM 7 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 

1.7.1 DESCRIÇÃO: 

 Fonte para monitor de 12V e 3 amperes 

 Possuir cabo de força 

 Ser compatível com o modelo de monitor AOC LED E2043fk 

 

1.7.2    QUANTIDADE ESTIMADA: 1 (UM)  

1.7.3   VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: O valor máximo aceitável unitário para este 

item é de R$ 47,77 (quarenta e sete reais e setenta e sete  centavos) e valor 

máximo aceitável global de R$ 47,77 (quarenta e sete reais e setenta e sete  

centavos). 

 

1.8   NOBREAK DE RACK  (ITEM 8)– MODELO 1 

1.8.1  DESCRIÇÃO: 

 Nobreak controlado por DSP (Processador Digital de Sinais) 

 Potência: 3000VA / 2100W 
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 Tomadas: 7 tomadas de 10A e 1 tomada de 20A 

 Bateria: 8x9Ah Selada 

 Tensão da bateria: 96V 

 Gabinete Rack 3U 

 Correção de fator de potência ativo e unitário para carga linear ou carga não 

linear 

 Forma de onda senoidal pura e com controle digital 

 Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento 

 Sinalização visual com LCD frontal com todas as informações das condições 

do equipamento, da bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da 

temperatura interna e da rede elétrica 

 Bypass automático e manual 

 Distorção harmônica menor que 2% com carga linear 

 Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento 

 Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado 

 Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída 

 Equalização Automática da bateria a cada vez que o equipamento é ligado 

 Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental 

 Ventilador interno controlado de acordo com o consumo de carga e da 

temperatura do nobreak 

 Tensão de entrada nominal 120V 

 Tensão de saída nominal 120V 

 Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saída, tensão 

das baterias, potência consumida, desligamento remoto e estado geral do 

nobreak 

 Comunicação serial padrão RS 232 e USB 

 Possuir a possibilidade de expansão de bateria 

1.8.1.1 Proteção: 

 Sub e sobretensão entrada e saída 
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 Curto-circuito na saída 

 Descarga total da bateria 

 Desligamento por carga mínima 

 Sub e sobrefrequência 

 Sobretemperatura do inversor e transformador 

 Sobretemperatura da bateria 

1.8.1.2 Garantia e Assistência Técnica: 

 Os equipamentos devem possuir garantia técnica do fabricante por período de, 

no mínimo, 12 (doze) meses 

1.8.1.3 Assessórios e Características Gerais: 

 Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua 

instalação bem como a de seus componentes. Todos os cabos necessários 

ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com 

comprimento de, no mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 

 Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionadas 

em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e a armazenagem 

 

1.8.2 QUANTIDADE ESTIMADA:  1 (UM) 

 

1.8.3 VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: O valor máximo aceitável unitário para este 

item é de R$ 6.065,30 (seis mil e sessenta e cinco reais e trinta  centavos) e valor 

máximo aceitável global de $ 6.065,30 (seis mil e sessenta e cinco reais e trinta  

centavos).  

 

1.9   NOBREAK (ITEM 9)– MODELO 2 

1.9.1   DESCRIÇÃO: 

 Nobreak Microprocessado com memória Flash interna 

 Potência: 1500VA / 900W 

 Tomadas: 8 tomadas de 10ª 
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 Bateria: 2x9Ah Selada 

 Tensão da bateria: 24V 

 Forma de onda semi-senoidal 

 Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento 

 Pode ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica 

 Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak desligado 

 Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita 

desligamento acidental 

 Porta-fusível de proteção de entrada AC com unidade reserva 

 Estabilidade na frequência de saída 

 Gabinete anti-chama 

 Bateria selada tipo VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento 

 Tensão de entrada nominal 120V/220V automático 

 Tensão de saída nominal padrão 120V. Saída 220V configurável internamente 

1.9.1.1 Proteção: 

 Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor 

 Contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento 

automático 

 Desligamento automático por carga mínima 

 Contra descarga profunda de bateria 

 Contra surtos de tensão 

1.9.1.2  Garantia e Assistência Técnica: 

 Os equipamentos devem possuir garantia técnica do fabricante por período de, 

no mínimo, 12 (doze) meses. 

1.9.1.3 Assessórios e Características Gerais: 

 Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua 

instalação bem como a de seus componentes. Todos os cabos necessários 

ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos, com 

comprimento de, no mínimo, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) 
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 Todos os equipamentos deverão ser entregues devidamente acondicionadas 

em embalagens individuais adequadas, de forma a garantir a máxima 

proteção durante o transporte e a armazenagem 

 

1.9.2  QUANTIDADE ESTIMADA: (6) SEIS. 

1.9.3  VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL: O valor máximo aceitável unitário para 

este item é de R$ 944,62 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e 

dois centavos) e valor máximo aceitável global de R$ 5.667,72 (cinco mil 

seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos).  

2. JUSTIFICATIVA 

Os itens desta licitação serão adquiridos para melhor atender às necessidades 

no trabalho realizado pelos servidores do Instituto de Previdência Municipal de 

Fazenda Rio Grande, no que tange à eficiência das ferramentas de trabalho, 

considerando também a necessidade de renovar os atuais equipamentos que se 

encontram com desempenho ineficaz e tecnologia ultrapassada. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1. A Natureza dos objetos a ser contratado é comum nos termos do 

parágrafo único, do artigo 1º, Lei 10.520 de 2002.  

 

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do(a) 

solicitação formal do Contratante , em remessa  única  no Instituto de 

Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande situado no endereço Avenida 

Cedro nº 507  - sobre loja – bloco 1-  Bairro Eucaliptos CEP 83.820-0004 , 

Município de Fazenda Rio Grande PR.  

4.2. Conforme necessidade e interesse da Administração - Contratante, 

havendo aquisição parcelada será realizada da seguinte forma: Dentro do Prazo 

de 12 meses da assinatura do contrato, a Administração poderá adquirir os itens 

licitados.   Todos os itens poderão ser solicitados em única parcela.  Todos os 

itens serão entregues na sede do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda 
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Rio Grande no endereço Avenida Cedro nº 507  - sobre loja – bloco 1-  Bairro 

Eucaliptos CEP 83.820-0004 , Município de Fazenda Rio Grande PR.  

4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias 

corridos a partir da Nota de Empenho da Contratante, pelo responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação 

por parte do Responsável pela Tecnologia da Informação deste Instituto, para 

verificação quanto à conformidade e especificações técnicas dos objetos 

licitados, constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

4.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar 

da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

4.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 

quantidade do material e consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado, em data e horário previamente agendados, facultado aos 

interessados o acompanhamento deste recebimento. 

4.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não 

ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. São obrigações da Contratante: 

5.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e 

seus anexos; 
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5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e 

da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

5.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 

Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 

5.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus 

anexos; 

5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, 

seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 

as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus 

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 

indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo 

de garantia ou validade; 

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 

acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado 

neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
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6.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

6.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 

pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado 

representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos 

observados. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 

da Lei nº 8.666, de 1993. 
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9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, 

bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o 

que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 

contratado. 

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento 

em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 

comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line 

ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 

29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do 

fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no 

do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 

Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida 

a ordem bancária para pagamento. 
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10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, a critério da contratante. 

10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público. 

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada 

improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de 

seus créditos.   

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo 

correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada 

não regularize sua situação junto ao SICAF.   

10.11.1.Será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança 

nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 
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10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

  

11. DO REAJUSTE  

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas.  
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12.  GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. 

12.1. O prazo de garantia dos bens, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, 

contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento 

definitivo do objeto.  

12.2. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido 

nesta cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo 

período restante. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos 

fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional 

para o Contratante.  

12.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela 

própria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica 

autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.  

12.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os 

defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a 

realização de ajustes, reparos e correções necessárias.  

12.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da 

garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e 

originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou 

superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.  

12.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição 

dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências 

da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.  

12.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e 

justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.  
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12.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar 

equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente 

fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a 

garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos 

reparos.  

12.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da 

solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela 

Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para 

executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 

componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos 

respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.  

12.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia 

será de responsabilidade da Contratada.  

12.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e 

desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de 

penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, 

mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 

Contratada que: 

13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 

13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. cometer fraude fiscal; 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração 

pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
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13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

13.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) 

dias; 

13.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total 

do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional 

à obrigação inadimplida; 

13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública 

opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

13.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da 

União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de 

até cinco anos; 

13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista 

neste subitem também é aplicável em quaisquer das 

hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 

14.1 deste Termo de Referência. 

13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

13.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão 

ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a 

dos pagamentos a serem efetuados. 

13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, 

de 1993, as empresas ou profissionais que: 
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13.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

13.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

13.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos 

dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da 

garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União 

e cobrados judicialmente. 

13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos 

causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 

cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 

responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
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eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 

de Responsabilização - PAR.  

13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou 

estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão 

seu rito normal na unidade administrativa. 

13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos 

processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos 

e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo 

cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

14.1. O custo estimado da contratação é de no máximo R$ 45.864,38 (quarenta 

e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos). 

15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

- 13.01.09.271.0011.1004-4.4.90.52.00.00 

- 13.01.04.122.0013.2045-3.3.90.30.00.00 

 

 

Fazenda Rio Grande, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

___________________________________________ 

DIONATAN MATOS DOS SANTOS – PREGOEIRO 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020 

Processo Administrativo nº. 102/2020 

ANEXO II - CARTA PROPOSTA AO FAZPREV 

A empresa __________________ com sede na cidade de ____________________, Rua 

____________________, n.º ______, Bairro ___________, com CNPJ sob n.º 

______________, propõe ao Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, a 

fornecer ...................., conforme subitem 1.1 do edital em epígrafe, de acordo com a 

Cotação de Preços e anexos a seguir e nas seguintes condições: 

ITEM Quantida

de 

UNIDAD

E 

Descrição1 MARCA Valor 

Máximo 

aceitável 

(unitário) 

Valor Máximo 

aceitável 

(global) 

R$ 

       

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente 

licitação, que se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus 

termos. 

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa 

nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública. 

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará o contrato, o Sr(a). 

____________________, portador(a) da carteira de identidade RG nº _______________ e 

CPF/MF nº ________________. 

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

recebimento das propostas, conforme estipulado no presente edital. 

e) Para contato informamos: 

Responsável/Representante Legal (nome completo): _________________________ 

Telefone Fixo n.º: (__) ______________ 

Telefone Celular nº: (__) __________________ 

E-mail: _____________________________________ 

Local / data _________________________________ 

Nome, RG e assinatura do Responsável ou Representante Legal 

                                                 
1
 PS: a descrição detalhada deverá estar conforme a descrição do termo de referência e deverá ser 

completa, sendo que a descrição do objeto de forma incompleta ocasionará a desclassificação do 
licitante. 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO 

Ref. Pregão Eletrônico n° 002/2020 

(empresa)................................, inscrita no CNPJ n° .................................., por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ................................................, 

portador(a) da Carteira de Identidade n° .............................. e do CPF n° 

......................, DECLARA que: 

a) Assume inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir a 

sua habilitação na presente licitação, e ainda pela autenticidade de todos os 

documentos apresentados; 

b) Aceita integral e irretratavelmente os termos do edital em epígrafe. 

c) Para fins do disposto no Prejulgado 09 do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná e Acórdão 2745/10 – TCE/PR, que não possui sócio, cotista ou dirigente, 

bem como não possuem em seu quadro funcional nem que irá contratar 

empregados com incompatibilidades com as autoridades contratantes ou ocupantes 

de cargos de direção, de chefia, de assessoramento, que seja membro da comissão 

de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação. 

d) Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo 

Decreto n.° 4358 de 05/09/2002, que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

e) Está enquadrada no regime de tributação de microempresa e/ ou empresa de 

pequeno porte, conforme estabelece o Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006 

alterada pela Lei Complementar 147/2014, conforme art. 8º da Instrução Normativa 

nº 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 

DNRC, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias. 

Local / data 

Nome, RG e assinatura. 

Responsável ou Representante Legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2020 

Processo Administrativo nº. 140/2020 

 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº ........................ PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2020 

Processo Administrativo Nº 140/2020. 

 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO 

GRANDE, inscrita no CNPJ n.° 05.145.721/0001-03, situado à Avenida Cedro, 507 – 

Eucaliptos , no Município de Fazenda Rio Grande, Estado Paraná, CEP 83.820-004, 

neste ato representado pelo seu Diretor Presidente Sr. Anderson Gabriel Hoshino, 

brasileiro, inscrito no CPF/MF sob n.° 047.035.819-06; 

 

CONTRATADA: ....................., com sede em ..................., na ...................., nº 

.................., inscrita no CNPJ sob número ........................., tel/fax .............., 

...................., e-mail ..................................... adiante denominada simplesmente 

CONTRATADA, representada pelo ..........................., .............................., CPF nº 

.........................................  

 

As partes contratantes sujeitam-se às disposições da Lei nº 10.520 de 17.07.2002, 

com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e da legislação que lhe é posterior, 

bem como obedecidas as normas da legais, celebram este contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
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1.1. Pelo presente instrumento, a CONTRATADA fornece ao CONTRATANTE o 

objeto, conforme abaixo especificado, obedecendo, ainda, a todas as 

condições estabelecidas neste ajuste: 

1.1.1. Aquisição de computadores, nobreaks e periféricos, conforme descrito no  

Anexo I -Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

2.1  A entrega será de acordo com o item 17 do Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 

3.1. Pelo presente objeto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância 

total de R$.................(..............).  

3.2. Incluídos no preço, estão todas as despesas com seguro, impostos, taxas e 

encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e 

transporte, que correrão por conta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1 O pagamento será efetuado através de depósito bancário/transferência, em até 

30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, conforme 

disponibilidade financeira na fonte de recursos, desde que devidamente atestado 

pelo fiscal do contrato solicitante e anexada às provas de regularidade relativa a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União referente a todos os tributos federais e à 

Dívida Ativa da União - DAU, abrangendo inclusive as contribuições sociais – INSS, 

de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Tributos Municipais e Tributos Estaduais 

e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

4.1.1. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 

órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
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4.1.2. Em caso de irregularidade na execução do objeto e/ou na documentação 

fiscal. O prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) 

regularização(ões). 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

5.1.1  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

5.1.2  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

5.1.3  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

5.1.4  Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

5.1.5  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

5.1.6  Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins 

de aceitação e recebimento definitivo; 
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6.1.2  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado 

ou corrigido; 

6.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.4 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 

7 A licitante vencedora deverá oferecer garantia de no mínimo 12 (doze) meses 

para todos os itens da presente licitação, nos termos do item 19 do Anexo I do Edital 

– Termo de Referência. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

 

8.1 No caso de inexecução total ou parcial, ou, ainda, atraso injustificado do objeto 

desta licitação, sem prejuízos das responsabilidades civis e criminais, ressalvadas 

as situações devidamente justificadas e comprovadas, a critério da Administração 

Pública, garantia a ampla defesa e o contraditório, serão aplicadas as seguintes 

penalidades, cumulativamente ou não: 

a) A advertência será formalizada por meio de documento expedido pelo Município: 

II. Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso no fornecimento, será aplicada multa de mora de 0,5% (meio por 

cento) ao dia sobre o valor da Autorização de Fornecimento, até o prazo máximo de 

10 (dez) dias. Vencido o prazo, o contrato poderá ser considerado cancelado, a 

critério da Administração, ficando sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 
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e 88 da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as contratuais, tudo 

sem prejuízo da multa relativa à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos. 

b) Pela recusa em realizar o fornecimento, multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor registrado, sem prejuízo das perdas e danos e, se for o caso multa relativa à 

rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos. 

c) Pela demora em substituir o material rejeitado ou corrigir as falhas do produto 

fornecido ou complementar a quantidade, a contar do quinto dia da notificação da 

rejeição, aplicar-se-á multa de 2% (dois por cento) do valor do material, por dia 

decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor dos produtos não 

substituídos, corrigidos ou não complementados, tudo sem prejuízo da multa relativa 

à rescisão, prevista na letra “e” e perdas e danos. 

d) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 e suas 

alterações, ou no instrumento convocatório ou, ainda, no contrato, e não abrangida 

nos incisos anteriores ou subsequentes, aplicar-se-á multa de 1% (um por cento) do 

valor do contrato, sem prejuízo das multas relativas à rescisão e perdas e danos, 

prevista na letra “e” e perdas e danos. 

e) Pelo descumprimento parcial ou integral do estabelecido no contrato, que enseje 

rescisão, multa de 10% (dez por cento) do valor registrado, sem prejuízo de perdas 

e danos e das demais multas. 

III. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo 

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Art. 4° da Lei 

10520/02, pelo prazo de 02 (dois) anos até o máximo 05 (cinco) anos, sem prejuízo 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da sua proposta atualizada e das demais 

cominações legais. 
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IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com esta Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a penalizada ressarcir o Município, pelos prejuízos 

resultantes e, após, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 

anterior. A Declaração terá sua publicação na Imprensa Oficial, de acordo com a Lei 

nº. 8.666/93. 

8.2. Além do previsto acima, pelos motivos que se seguem, principalmente, a 

contratada estará sujeita às penalidades tratadas nos Incisos III e IV do subitem 8.1, 

cumuladas com multas, tanto moratórias como sancionatórias. 

I - pelo descumprimento do prazo de fornecimento; 

II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, 

contado da data da rejeição, devidamente notificada. 

III - pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos 

estipulados neste Edital e no contrato. 

8.3. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores 

alterações. 

8.4. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 

ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor registrado, sem prejuízo 

de perdas e danos cabíveis. 

8.5. Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à contratada as 

importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em 

dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em Lei. 

8.6. O fornecedor terá seu contrato rescindido quando: 

a) descumprir as condições do contrato; 

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
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c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

d) presentes razões de interesse público. 

8.6.1. A rescisão do contrato, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e amplo defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente. 

8.6.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência 

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 

decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 

8.6.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no 

item nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do 

Município. 

8.7. O contrato poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e 

nas hipóteses dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666/93, ou a pedido justificado do 

interessado e aceito pela Administração, presente as razões orientadas pela Teoria 

da Imprevisão. 

8.8. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade 

que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município, ou de 

declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de 

Contas do Estado. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO 

9.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do presente contrato serão 

realizados pelo servidor Willian Gaspar, o qual, na qualidade de Gestor do contrato, 

deverá atestar, na Nota Fiscal ou em relatório específico, a correta execução do 

objeto pela CONTRATADA, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2. O Gestor verificará, igualmente, o cumprimento dos termos contidos no contrato, 

solicitando correção, quando não atendidos os termos do que foi previsto e 
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contratado, sem que assista à CONTRATADA qualquer indenização pelos custos 

daí decorrentes.  

9.3. Qualquer fiscalização exercida pelo CONTRATANTE, feita em seu exclusivo 

interesse, não implica co-responsabilidade pela fiscalização e perfeita execução do 

contrato.  

9.4. Os serviços de garantia serão fiscalizados por Gestor, utilizando-se os registros 

de incidentes abertos pelos usuários, visando verificar o cumprimento dos termos de 

garantia, conforme prazos e condições definidos no Termo de referência.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes nos termos dos artigos 77, 78, 

79 e 80 da Lei nº 8.666/93, no que for cabível.  

10.2. A CONTRATADA declara reconhecer os direitos do CONTRATANTE, previstos 

nos arts. 77 e 80 da Lei 8.666/1993, em caso de rescisão administrativa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Os preços propostos permanecerão fixos e irreajustáveis. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite permitido pelo 

artigo 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.  

11.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos 

produtos relacionados na Cláusula Primeira.  

11.4. Fazem parte integrante deste contrato o Edital do Pregão Eletrônico nº 

002/2020, a proposta apresentada pela CONTRATADA e o Anexo I – Termo de 

Referência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
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12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, para dirimir 

quaisquer litígios oriundos deste contrato, com expressa renúncia a outro qualquer, 

por mais privilegiado que seja.  

 

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em uma via, 

que, lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e por duas testemunhas. 

 

 

 

Contratado 

  

 

Instituto de Previdência Municipal de 

Fazenda Rio Grande- FAZPREV 

Anderson Gabriel Hoshino 

DIRETOR PRESIDENTE 

          

 

Mirian Ramos Nogueira 

Procuradora do Instituto de 

Previdência Municipal de Fazenda 

Rio Grande- FAZPREV 

OAB/PR  n° 52.405 

 

Testemunhas: 

  

 

Nome: __________________________ 

CPF: ___________________________ 

 

 

Nome: __________________________ 

CPF: ___________________________ 
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