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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 
 

Licitação com reserva de cota de até 25% para ME, Microempreendedor Individual 
(MEI) e EPP, conforme previsão do Art. 48, da LC 123/06. 

 
PREÂMBULO 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA, com sede na Avenida Presidente Vargas, 

n° 157, Centro, João Neiva/ES, CNPJ n° 31.776.479/0001-86, torna público que realizará 

Pregão Presencial objetivando a aquisição de 15 Notebooks e 30 Nobreaks a fim de 

atender  as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, conforme especificações e condições constantes do Anexo I, que integra o 

presente edital para todos os fins, de acordo com os processos protocolados sob nº 

4.575/2018 e nº 4.852/2018, oriundos da Secretaria Municipal de Educação  – SEMED, 

respectivamente, devidamente autorizado pela autoridade competente. O Pregão 

Presencial será realizado pela Pregoeira Municipal de João Neiva, designada pela portaria 

n° 10.403 de 02 de janeiro de 2018, regido pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, Lei 123/2006 e suas alterações e demais normas pertinentes. 
 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1 – Modalidade: Pregão Presencial 

2 – Processo Administrativo nº 4.575/2018 e nº 4.852/2018 

3 – Repartição Interessada: Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

4 – Tipo de Licitação: Menor Preço. 

5 – Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. 

6 – Objeto: Aquisição de 15 Notebooks e 30 Nobreaks a fim de atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Educação. 

“Cota Principal” – O Item 01 com cota de 75% (setenta e cinco por cento) do referido 

montante do objeto está aberto para a participação de todos os interessados que militem 

no ramo de atividade referente ao objeto licitado. 

“Cota Reservada” - Fica reservado o Item 02 com cota de 25% (vinte e cinco por cento) do 

referido montante do objeto para os Empreendedores Individuais, as Microempresas – 

ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, sem prejuízo da sua participação quanto ao 

restante, em conformidade ao art. 48 da Lei 123/06. 
 

7 - Dotação Orçamentária: 

SEMED 

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de trabalho: 1212200022.003 

Elemento de Despesa: 44905200000 – Fonte: 11010000 - MDE  

Ficha: 0000241 
 

SEMED – ENSINO FUNDAMENTAL 

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de trabalho: 1236100172.034 

Elemento de Despesa: 449052000000 – Fonte: 11010000 - MDE  

Ficha: 0000276 
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SEMED – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de trabalho: 1236500172.036 

Elemento de Despesa: 44905200000 – Fonte: 11010000 - MDE  

Ficha: 0000302 

 

II - SESSÃO PÚBLICA 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018. 

Dia: 13/12/2018 

Horário do Protocolo: Até as 08 h e 50 mim 

Horário do Credenciamento: Até as 09 horas.  

Horário da Abertura: 09 horas. 

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada no 2º andar da sede da 

Prefeitura Municipal de João Neiva/ES, situada na Av. Presidente Vargas, 157 - Centro. 

 
1 - As empresas interessadas em participar do certame deverão retirar o edital no site 

www.joaoneiva.es.gov.br ou providenciar cópia que estará à disposição na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação – CPL ou através de solicitação por e-mail: 

licitacao@joaoneiva.es.gov.br,  nos dias úteis das 7h às 16h, ficando obrigadas a 

acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário Oficial dos Municípios do 

Espírito Santo (DOM/ES), no Jornal A Tribuna, no Diário Oficial do Governo do Estado do 

Espírito Santo (DIO-ES) e no site acima informado, tendo em vista a possibilidade de 

alterações e avisos sobre o procedimento.  

 
2 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o procedimento de licitação e relativos ao 

objeto licitado deverão ser enviados à Pregoeira até 03 (três) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, através do endereço eletrônico 

licitacao@joaoneiva.es.gov.br ou pelos telefones (27) 3258-4707 e (27) 99986-5269. Os 

esclarecimentos serão respondidos até o dia anterior marcado para a realização da 

sessão pública. 

 
III – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

1 - A impugnação do edital deverá ser protocolada no Setor de Protocolo da Prefeitura 

Municipal de João Neiva/ES, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 

da sessão pública, seguindo as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 

8.666/1993. 

2 - No ato de autuação da impugnação é obrigatória a apresentação de CPF ou RG em se 

tratando de pessoa física ou CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, juntamente com a 

procuração se for o caso (por documento original ou cópia autenticada). 

3 - A impugnação do edital deverá ser dirigida à Pregoeira, indicando os números do 

Pregão e do Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. 

http://www.joaoneiva.es.gov.br/
mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
mailto:licitacao@joaoneiva.es.gov.br
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No mesmo momento deverá ser juntado documento que comprove a aptidão do 

signatário para a representação da empresa licitante.  

4 - A Pregoeira decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

informando ao interessado sobre a sua decisão. 

5 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

 

IV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
1 - Poderão participar deste Pregão empresas interessadas do ramo pertinente ao objeto 

desta licitação e às exigências de habilitação constantes neste Edital, nos seguintes 

termos: 

 

a) Para o ITEM 01 (cota principal - Ampla Participação) – interessadas do ramo 

pertinente ao objeto da licitação e que atendam às exigências de habilitação. 

 

b) Para o ITEM 02 (cota reservada ME/EPP/MEI) - somente as empresas 

enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte, 

por força do inciso III, do Art. 48, da Lei 123/06, com as alterações da Lei 

Complementar 147/14, sem prejuízo de sua participação nos itens da cota 

principal. 

 
2 - Não poderão participar da presente Licitação: 
 
a) As interessadas que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o órgão 

licitante (nos termos do art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02); 

 

b) As interessadas que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Municipal, 

Estadual ou Federal, o que abrange a administração direta e indireta, as entidades com 

personalidade jurídica de direito privado sob seu controle e as fundações por ela 

instituída e mantida; 

 
c) As interessadas que estiverem em regime de falência, dissolução, liquidação ou 

concurso de credores; 

 
d) Empresas estrangeiras que não funcionam no país. 

 
2.1 - Para o ITEM 02 “cota reservada” não poderão participar as empresas que não 

estão enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 

Porte – EPP. 
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2.2 – Poderão participar desta licitação as interessadas que detenham atividade 

pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; atendam aos requisitos mínimos de 

classificação das propostas exigidos e ainda as exigências para habilitação, requeridas 

neste Edital.  

 
V - CREDENCIAMENTO 

1 - O credenciamento será iniciado com antecedência de 30 (trinta) minutos do horário 

especificado no ITEM II para a sessão pública do Pregão, onde serão vistos e identificados 

os representantes de cada licitante. 

 
2 - Uma vez dado início ao credenciamento no horário previsto no preâmbulo deste 

Edital, não serão mais aceitos novos participantes no certame. 

 

3 - As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por 

proprietário, sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia 

autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, podendo ser 

substituídos pelo Contrato Consolidado se houver, ou Registro Comercial, no caso de 

empresa individual, afim de que seja comprovada a aptidão para a formulação de 

propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. Na 

mesma oportunidade deve ser apresentada cópia autenticada do documento de 

identidade do representante. 

 
4 - A representação também poderá ser feita por credenciado constituído por procuração 

pública ou particular, que comprove a outorga de poderes necessários para a formulação 

de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento de licitação. 

Na mesma oportunidade deverão ser apresentadas cópias autenticadas dos 

documentos de identidade do credenciado e do outorgante da procuração, assim 

como o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos 

aditivos, podendo ser substituídos pelo Contrato Consolidado se houver ou Registro 

Comercial, no caso de empresa individual. 

 
5 - O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada empresa 

licitante.  

 
6 - Na fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar o TERMO DE 

CREDENCIAMENTO - ANEXO II. 

 
7 - As licitantes Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), por 

intermédio de seus representantes, apresentarão, ainda, na fase de credenciamento, 

declaração de que, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, compreendem-se como 

sendo microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme prescreve o Art. 3º da 

referida Lei e de acordo com o modelo - ANEXO III. 
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8 - Apresentar documentação emitida pela Junta Comercial do Estado comprovando que 

a empresa se enquadra na categoria de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 

Porte - EPP, documentação esta, que deverá ser emitida nos últimos 90 (Noventa) dias 

anteriores a data prevista para a abertura deste certame. 

 
9 - As empresas que mesmo estando incluídas na categoria de Microempresa – ME 

ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, mas que não fizerem a comprovação a 

Pregoeira ou a sua equipe de apoio no ato do credenciamento deixando de 

apresentar o solicitado nos itens 7 e 8 deste Edital, estarão automaticamente 

desclassificados para a cota reservada, não podendo prosseguir no certame. 

 
10 - Na mesma fase de credenciamento as empresas licitantes deverão apresentar a 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS - ANEXO IV. 

 
11 – A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, implicará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salva autorização expressa da Pregoeira.  

 
12 - O representante da licitante que não se credenciar perante a Pregoeira ficará 

impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a 

intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, 

para representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta de 

Preços” e “Habilitação” relativos a este Pregão. 

 
13 - A empresa licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na 

esfera civil, penal e administrativa. 

 

VI - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
1 - Os envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação deverão ser 

apresentados no Setor de Protocolo no dia e hora previamente estabelecidos para o início 

da sessão pública do Pregão, em envelopes distintos, lacrados e indevassáveis, contendo 

em sua parte externa, as seguintes informações: 

 
CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 
Razão Social 
CNPJ 
ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇO 
CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 
Razão Social 
CNPJ 
ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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2 - Não serão aceitos envelopes de Proposta de Preço e Documentos de Habilitação 

enviados por correio ou deixados na PMJN/ES. 

 
VII - PROPOSTA DE PREÇO 

 
1 - A proposta deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

a) Ser apresentada em 01 (uma) via digitada, impressa em papel timbrado da licitante, 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 

emendas, rasura ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as 

folhas pelo representante legal do licitante proponente, ANEXO VI. 

b) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 

completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e mail), este último se houver, para 

contato, bem como dados bancários tais como: nome banco, agência e conta corrente 

para fins de pagamento. 

c) Nome completo do representante legal, responsável pela assinatura do contrato, 

número do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa. 

d) Descrição detalhada do(s) item(s), em conformidade com as especificações constantes 

do Termo de Referência (Anexo I), com indicação da Unidade e Quantidade, Marca, Preço 

Unitário e Total. 

e) Devem estar incluídos nos preços propostos todas as despesas e custos, como 
transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com o objeto da licitação; 
f) Deve informar que a validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da data de entrega dos envelopes. 

g) O(s) item(ns) que não estiver(em) mencionando a MARCA do objeto licitado será 

declarado “DESCLASSIFICADO”. 

 

2 - Ocorrendo diferença entre os preços unitários e subtotais ou, ainda, entre estes e o 

total, prevalecerão sempre os primeiros, devendo a Pregoeira proceder às correções 

necessárias. No caso de divergência entre os valores em algarismos e por extenso, 

prevalecerão os últimos. 

 
3 - Cada licitante somente poderá apresentar uma proposta de preço. Caso a licitante 

apresente mais de uma proposta, a Pregoeira considerará àquela mais vantajosa para a 

PMJN. 

 

4 - O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total 

responsabilidade da empresa licitante, não podendo ser alterado após a sua 

manifestação, com exceção da negociação constante no art. 4º, XVII da Lei nº 

10.520/2002. 
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5 - A apresentação da proposta por parte da licitante, significa pleno conhecimento e 

integral concordância com as cláusulas e condições deste edital e anexos, além de total 

sujeição à legislação pertinente. 

 
6 - A proposta de preço deverá descrever o objeto ofertado, trazendo a indicação da 

MARCA, conforme as especificações e condições contidas no TERMO DE REFERÊNCIA - 

ANEXO I, evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação 

do objeto. 

 
7 – A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar a Pregoeira em até 24 (vinte e 

quatro) horas do encerramento do procedimento uma nova proposta de preço, que 

reflita o valor vencedor na sessão pública, sendo que a planilha deverá sofrer o mesmo 

percentual de desconto em relação aos preços unitários adjudicado. 

 
8 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 
a) Não atenderem as disposições contidas neste edital; 

b) Apresentarem vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes; 

c) Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado; 

d) Não estiverem assinadas pelo representante legal ou autorizado e/ou não puderem 

ser assinadas pelo representante presente à sessão; 

e) Poderão ser também desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com o 

modelo constante do Anexo I, se tal circunstância impedir o seu julgamento com 

observância do princípio da isonomia, por alterar qualquer das condições constantes do 

edital. 

 
VIII - PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO  

 
1 - Após a abertura da sessão pública pela Pregoeira, não serão admitidos novos 
licitantes. 
 
2 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO POR 
ITEM.  
 

3 - O procedimento do julgamento compreenderá a abertura dos respectivos envelopes, a 

leitura das propostas de preço, a verificação da conformidade das mesmas com os 

requisitos estabelecidos no edital e seus anexos, identificando as propostas aptas à 

classificação pelo critério estabelecido no item acima. 

 

4 - Na sequência a Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles 

que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 

por cento), relativamente à de menor preço, para participarem da etapa de oferta de 

lances. 
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5 - Não havendo pelo menos três propostas de preços na condição definida acima, os 

autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), poderão participar da etapa 

de oferta de lances.  

 

6 - Na etapa de oferta de lances será concedida às empresas licitantes classificadas a 

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores 

distintos e decrescentes. 

 
7 - A Pregoeira convidará individualmente as empresas licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 

maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 
8 - Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, 

como critério de desempate, será realizado um sorteio em ato público, para definir a 

ordem de apresentação dos lances. 

 
9 - Durante a sessão pública a Pregoeira poderá estabelecer regras e prazos razoáveis 

para o bom andamento do procedimento licitatório. 
 

10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, 

implicará na exclusão da empresa licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 

do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 
11 - Não poderá haver desistência ou retratação dos lances ofertados, sujeitando-se a 

proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital.  

 

12 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 

encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de 

menor preço. 

 

13 - A Pregoeira poderá negociar o preço com a empresa licitante vencedora, buscando a 

proposta mais vantajosa para o Município de João Neiva/ES. 

 

14 - Verificando a Pregoeira que os preços apresentados não são compatíveis com os 

atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, poderá 

decidir justificadamente pela suspensão do Pregão, para melhor avaliação das regras 

editalícias e aspectos pertinentes ao(s) preço(s) cotado(s), podendo também optar pela 

repetição do procedimento. 

 

15 - Se a Pregoeira entender que o(s) preço(s) é(são) inexequível(eis), fixará prazo para 

que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta através de planilha de custos 

ou outros documentos. Não ocorrendo a comprovação da exequibilidade do(s) preço(s), a 

proposta será desclassificada. 
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16 - Para a “cota reservada para EI, ME e EPP”, ou seja, ITEM 02, não havendo vencedor, 

este poderá ser adjudicado ao vencedor da “cota principal”, ou, diante de sua recusa, aos 

licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado. 

 

17 - Se a mesma empresa vencer a “cota reservada” e a “cota principal”, a contratação da 

cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este tenha sido menor 

do que o obtido na cota reservada. 

 

18 - Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será adjudicado o objeto 

para o qual apresentou proposta do menor preço final. 

 

19 - Se a oferta não for aceita o pregoeiro restabelecerá a etapa competitiva de 

lances entre os licitantes. Nesse caso a proposta de preço juntamente com a 

documentação para habilitação terá como referência a data da convocação da nova 

vencedora, e assim sucessivamente. 

 

20 - Caso ocorra a desclassificação ou inabilitação do menor lance por responsabilidade 

exclusiva do licitante, o mesmo sofrerá as sanções previstas na legislação aplicável. 

 

21 - Da sessão, será gerada ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos 

do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta. 

 
IX - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
1 - Para promover a habilitação no procedimento, a empresa licitante deverá apresentar 

os documentos abaixo relacionados.   

2 - Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção 

dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.  

3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 

originais sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação, até as 

XX horas do dia XX/XX/2018. 

4 – Nenhum documento será autenticado nas sessões de licitação, com exceção dos 

documentos de identidade dos credenciados. 

 
5 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do estado onde se situa a sede 

da licitante ou ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, 

em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de 

diretoria em exercício; 
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

NOTA: Caso os documentos citados acima já tenham sido apresentados no ato do 

Credenciamento para participação na sessão, desde que sejam originais ou estejam 

autenticados, não será necessário apresentá-los nessa fase. 

 
Obs: A fim de facilitar o exame da documentação solicita-se às licitantes que 

apresentem os documentos na ordem que estão listados neste edital. 

 
6 - REGULARIDADE FISCAL 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

b) Prova de regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União - Certidão 

Conjunta PGFN e RFB; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa; 

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

e) Comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou 

sede da proponente. A proponente com filial no Município de João Neiva/ES, fica 

obrigada a fornecer a Certidão relativa a esta filial, para atendimento do item; 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa; 

 

7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, probatório de que o licitante forneceu de forma satisfatória, produtos 

compatíveis com o objeto desta licitação; 

 
8 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
       
8.1 - Balanço Patrimonial e conjunto de demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta. Estes documentos deverão conter as 
assinaturas dos sócios, do contador responsável com os respectivos termos de abertura e 
encerramento, registrados na Junta Comercial ou cartório de Registro. As empresas 
obrigadas, na forma da lei, a escriturar a movimentação contábil através do Sistema 
Público de Escrituração Contábil Digital – (SPED) deverão apresentar o Recibo e o 
conjunto de Demonstrações Contábeis extraídas do Sistema Público de Escrituração 
Contábil Digital – (SPED) juntamente com os Termo de Abertura e Encerramento do 
último exercício social, tudo em conformidade com as normas contábeis vigentes.  
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8.2. Apresentação de CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL emitida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa 

licitante, ou através da internet com expedição de até 60 (sessenta) dias da data de 

abertura da sessão pública do Pregão. 

 
9 - REGULARIDADE SOCIAL 
 
a) A empresa licitante deverá apresentar a DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 

7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ANEXO V, atestando que não possui em seu 

quadro de empregado(s), menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e de 16 (dezesseis) em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos. 

 
b) DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO nos moldes do ANEXO VII. 
 
10 – OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 
a) Alvará de localização e Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da 

proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
1 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para fins de habilitação 

deverão conter o nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e 

endereço respectivo, observando-se que: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

c) Se a licitante for matriz, e a executora do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;  

d) Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

2 - Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge tanto a empresa matriz 

quanto as filiais (INSS e PGFN/RFB). 

3 - A Pregoeira e a equipe de apoio após a análise dos documentos de habilitação 

procederão à validação das certidões negativas/positivas apresentadas nos sites dos 

órgãos oficiais (Receita Federal, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa 

Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da Fazenda e Tribunal Superior do 

Trabalho). 

4 - Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria 

certidão ressalva que autorize a sua aceitação.      

5 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão 

expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data 

de abertura do Pregão.  
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6 - As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão 

apresentar no dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito 

de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

7 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às 

microempresas e empresas de pequeno porte, o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 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 negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, conforme 

disposto no Art. 43, § 1°, da Lei Complementar n° 147, de 7 de Agosto de 2014. 

8 - A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei 

Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores, sendo facultado à Administração convocar 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

revogar a licitação. 

9 - O envelope de Habilitação que não for aberto durante a licitação e não devolvido à 

licitante deverá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, no prazo de 

30 (trinta) dias, a contar da data de abertura da sessão, sob pena de inutilização. 

 

Nota: Se a documentação Habilitação não estiver completa e correta ou contrariar 

qualquer dispositivo deste edital e seus anexos poderá a Pregoeira considerar o 

proponente INABILITADO. 

 
X - RECURSOS 

 
1 - A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser 

feita ao final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, 

momento a partir do qual será concedido ao interessado o prazo de 03 (três) dias para a 

apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas 

para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do 

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

 
2 - A falta de manifestação imediata e motivada da empresa licitante importará na 

decadência do direito de recurso. 

 
3 - Os recursos e as contrarrazões deverão ser impressos, contendo a razão social, o CNPJ, 

o endereço, o telefone e o e-mail da empresa licitante, estar rubricados em todas as folhas 

e assinados pelos representantes legais ou credenciados. 

 
4 - Os recursos e as contrarrazões devem ser dirigidos a Pregoeira e protocolados no 

Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de João Neiva/ES. 

5 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pela empresa licitante.  
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6 - As intenções recursais relativas a recursos não admitidos e recursos rejeitados pela 

Pregoeira deverão ser dirigidas a Autoridade Superior competente, devendo ser 

protocolizados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de João Neiva/ES, nos 

mesmos moldes do item III. 

 
7 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 
XI - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das 

empresas licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a 

ordem de classificação, da análise dos documentos de habilitação, dos recursos 

interpostos, além de outros fatos pertinentes.  

 
2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição da Pregoeira, exceto quando houver 

manifestação de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade superior. 

 
3 - A homologação do Pregão cabe à autoridade superior. 
 
XII - ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 
1 - Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a Administração poderá 

revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 

 
2 - A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal nº 

8.666/93;  

 

3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa.  

 
XIII - DO CONTRATO  

 
1 – O Setor de Licitações e Contratos da municipalidade convocará a(s) Licitante(s) 

Vencedora(as) para assinatura do contrato, devendo a(s) mesma(s) comparecer(em) a 

Prefeitura Municipal no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis do recebimento da 

convocação, sob pena de decair à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 

artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

2 – Caso a adjudicatária se recuse a assinar o contrato, o setor competente convocará as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fornecerem o objeto 
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contratado, facultado aa Pregoeira negociar diretamente com as licitantes a fim de obter 

uma melhor oferta. 

 

3 - O prazo para assinatura poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando 

solicitado pela licitante durante o seu transcurso e desde que seja apresentado motivo 

que justifique a prorrogação, aceito pela Administração. 
 

4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Contrato, dentro do 

prazo acima mencionado caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-se às penalidades estabelecidas na Minuta de Contrato, deste Edital. 
 

5 - Considera-se como parte integrante do Contrato, a Proposta Vencedora e seus Anexos, 

bem como os demais elementos concernentes à licitação que servirem de base ao 

processo licitatório. 

 
XIV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

1 - A CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 

aplicadas as seguintes penalidades; 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de João Neiva e, 

d) Declaração de inidoneidade. 

2 – Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total da respectiva 

ordem de fornecimento, quanto a CONTRATADA; 

 
a) Fornecer o objeto licitado, em desacordo com as especificações constantes do 

presente instrumento e/ou da ordem de fornecimento a ser espedida; 

b) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia 

autorização, por escrito, do Órgão Gerenciador; 

c) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

d) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venham a causar 

danos a Administração ou a terceiros, independentemente da obrigação da 

CONTRATADA em reparar os danos causados; 

e) Descumprir quaisquer obrigações licitatórias/contratuais; 

 

XV – ORIENTAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO 

 
1 - A entrega do material deverá ser realizada no Almoxarifado da Prefeitura Municipal 

de João Neiva, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 157, Centro, João Neiva/ES – CEP: 

29.680-000, no horário de 07 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. 

2 – Todas as despesas com o transporte, carregamento e descarregamento do material, 

frete de envio e retorno dos equipamentos será por conta da contratada. 

3 - O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da 

Autorização de Fornecimento a ser expedida pelo Setor de Compras. 
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XVI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 
1 - O pagamento será realizado pelo prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da 

entrega da Nota Fiscal. 

2 - A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto 

descriminado e acompanhada da Ordem de Compra. 

3 - As notas fiscais deverão vir acompanhadas das certidões de regularidade, sob pena 

de suspensão do pagamento, caso a empresa encontrar-se irregular. 

4 - O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 

empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação, deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 

XVII – ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO 

 
1 - No interesse da Administração, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser 

aumentado ou suprimido até o limite de 25%(vinte e cinco por cento), nos temos do Art. 

65, §§1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 
2 - A Contratada, fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

e supressões que se fizerem necessários, até o limite estabelecido. 

 

3 - As supressões acima do limite estabelecido, só poderão ser efetuadas mediante 

acordo celebrado entre as partes, conforme preceitua o Art. 65, §2°, II, da Lei Federal n° 

8.666/93 e posteriores alterações. 

 
XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS  

 
1 – O preço constante do resultado final do processo licitatório em referência, deverá se 

manter fixo e irretratável, exceto nos casos previstos em lei. 

 

2 - É facultado a Pregoeira, em qualquer fase do procedimento, efetuar diligências 

destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, sendo vedada às empresas 

licitantes a juntada posterior de informações ou documentos que deveriam ter sido 

apresentados para fins de credenciamento, classificação e habilitação.  

 
3 - É facultado a Pregoeira, em qualquer fase do procedimento, solicitar informações 

complementares. 

 

4 - É facultado a Pregoeira solicitar a contribuição de servidores da PMJN/ES para 

subsidiar a análise técnica do objeto licitado. 

 
5 - Cabe a Pregoeira solucionar os casos omissos do edital com base no ordenamento 

jurídico vigente e nos princípios de Direito Público. 
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6 - A empresa licitante é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Pregão, cabendo responsabilização na 

esfera civil, penal e administrativa pela prática de atos fraudulentos. 

 
7 - Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: 
 
Anexo I   – Termo de Referência 

Anexo II  – Termo de Credenciamento 

Anexo III – Declaração de Porte da Empresa  

Anexo IV – Declaração de Atendimento das Exigências Habilitatórias  

Anexo V  – Declaração de Atendimento do Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal  

Anexo VI – Proposta de Preço  

Anexo VII – Declaração de Comprometimento 

Anexo VIII – Minuta do Contrato 

 
 
João Neiva/ES, 29 de novembro de 2018. 
 

 
 
 

MARIA CÉLIA PEIXOTO DA SILVA 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 

 

TERMO DE REFERÊNCIA – SEMED 
PROCESSO N° 4.575/2018 

 

1. OBJETO  

1.1 O objeto do presente termo é aquisição de 15 (quinze) notebooks, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.  

02. JUSTIFICATIVA  

2.1. A aquisição faz-se necessária tanto para preparação do material como para uma 
melhor apresentação das atividades propostas pela SEMED que são muito importantes 
para o desenvolvimento da educação. 

03. ESPECIFICAÇÃO  

3.1. As licitantes interessadas deverão fornecer os produtos abaixo relacionados, com as 
seguintes características mínimas:  

NOTEBOOK PADRÃO COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS 
1. DESEMPENHO 

1.1. Atingir índice de, no mínimo, 3.550 pontos para o desempenho, tendo como 
referência a base de dados Passmark CPU Mark disponível no site 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 
1.2. O modelo de processador ofertado deverá estar me linha de fabricação, e ainda, deve 
ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricante do processador; 
1.3. Fabricado especificamente para equipamento portátil, não sendo aceito 
processadores para desktops. 
2. MEMÓRIA RAM (RANDON ACCESS MEMORY) 

2.1. Memória RAM 8GB DDR-4 2133 MHz. 

3.  PLACA MÃE 

3.1. Ser do mesmo fabricante do notebook ou projetada especificamente para o modelo 
de notebook ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado; 3.2. 
A placa mãe deve possuir número de série registrado em sua BIOS, possibilitando, ainda, 
sua leitura de forma remota por meio de comandos DMI ou SMBIOS; 
3.3. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0;  
3.4. O chipset deve pertencer à geração mais recente disponibilizada pelo Fabricante, 
compatível com o processador ofertado.   
3.5. BIOS 

3.5.1. Deverá ser desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI 2.5 
(http://www.uefi.org/specifications), ou superior, e capturáveis por aplicação de 
inventário SCCM (System Center Configuration Manager), para comprovação desta 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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conformidade, o fabricante do microcomputador ofertado deve constar em listagem na 
categoria "Promoter", consultada através do site http://www.uefi.org/members; 
3.5.2. Permitir inserir registro de controle patrimonial, de pelo menos 10 (dez) 
caracteres em memória não volátil; 
3.5.3. As atualizações do BIOS deverão ser disponibilizadas no próprio site oficial do 
fabricante do notebook ofertado, com acesso livre (não restrito por usuário/senha);  
3.5.4. Suporte a ACPI 2.0 (Advanced Configuration and Power Interface) ou superior, com 
controle automático de rotação do ventilador da CPU; 
3.5.5. Deverá suportar senhas, configuráveis através do BIOS, do tipo: 
3.5.5.1. Power-On: senha para inicialização do microcomputador; 
3.5.5.2. Setup: senha para acesso e alterações de configurações; 
3.5.5.3. Hard Disk: senha para inicialização e acesso ao disco de armazenamento. 
3.5.5.4. Deverá possuir sistema de diagnósticos independente do estado do sistema 
operacional,  
4. CÂMERA 

4.1. Deve possuir 01 (uma) câmera integrada ao monitor, com resolução mínima de 720p 
e com microfone integrado ao notebook para realizar de videoconferências. 
5. Interface de I/O 

5.1. Possuir 02 (duas) portas USB 3.1 ou superior, sendo pelo menos 01 (uma) interface 
contendo tecnologia “On Charging Port’; 5.2. Possuir uma porta HDMI ou Display Port,  
5.3. Deverá ser fornecido um adaptador HDMI para VGA (DB-15) ou Display Port para 
VGA (DB.15), caso não tenha interface VGA (DB-15) integrada; 
6. UNIDADES DE ARMAZENAMENTO 

6.1. 01 (uma) unidade de 500GB SATA 3 ou SSD de 128 GB interna, SATA 3 ou M.2 Card; 
7. TELA 

7.1. Deverá possuir tela de LED, com tamanho mínimo de 13” e máximo de 14,3"; 

7.2. Deve possuir resolução nativa mínima de 1366x768 a 60Hz; 

7.3. Possuir tecnologia ‘Antirreflexo” ou "Anti-Glare"; 

8. CONTROLADORA DE VÍDEO 

8.1. Controladora de vídeo integrada com pelo menos 2GB de alocação dinâmica de 
memória de vídeo e suporte à resolução mínima de 1366x768 a 60Hz;  
8.2. A controladora de vídeo deve suportar, nativamente, a utilização de, pelo menos 02 
(duas) telas simultaneamente em modo “estendido”. 
9. Controladora de Áudio Integrada High Definition 

9.1.  Integrada à placa mãe, com suporte à tecnologia de Alta Definição; 

9.2. Conectores para headphone e microfone sendo aceita interface tipo combinada; 

9.3. Autofalantes estéreos internos.  

10. CONTROLADORA DE REDE 

10.1. Interface de rede integrada padrão Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) com: 
10.1.1. Taxa de transmissão 10/100/1000 Mbps; 
10.1.2. Deverá possuir compatibilidade com as tecnologias WoL (Wake on Lan) e 
PXE; 
10.1.3. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe.   
10.2. Interface de rede Wireless (sem fio), com Suporte as especificações IEEE 802.11 
b/g/n;  
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10.3. Todas as interfaces citadas devem ser integradas ao notebook ofertado, ou slotadas 
em padrão M.2 Card, não aceito uso de adaptadores para atingir a quantidade de 
interfaces solicitadas. 
11. ALIMENTAÇÃO 

11.1. Bateria de Lítion Íon ou Polímero de Lítion, capacidade mínima de 45Wh;  
11.2. Fonte de alimentação externa, devendo ser do mesmo fabricante do notebook, com 
tensão de entrada bivolt automático (110/220 VAC), dimensionada para suportar a 
configuração do notebook ofertado. O cabo de força deverá possuir, no mínimo, 1,8 (um 
virgula oito) metros e deve estar de acordo com a exigência com a norma do INMETRO 
NBR 14136. 
12. MOUSE 

12.1. O notebook deverá possuir TouchPad com tecnologia Multi Touch; 

13. TECLADO 

13.1. O teclado padrão ABNT II, com teclas e botões adicionais e 
configuráveis/específicos; 
13.1.1. Ativar e desativar a placa de rede sem fio por botão específico ou combinação de 
tecla de função; 
13.1.2. Função Mute, Aumentar ou Diminuir Volume, por botões específicos ou 
combinação de tecla de funções. 
13.2. A impressão sobre as teclas deverá ser do tipo permanente, não podendo 
apresentar desgastes por abrasão ou por uso prolongado; 
14. SEGURANÇA 

14.1. O gabinete deverá possuir um local para fixação de trava do tipo “Security lock” ou 
"Kesington lock";  
15. SISTEMA OPERACIONAL 

15.1. O notebook ofertado deverá ser licenciado e entregue com o Sistema Operacional 
Microsoft Windows 10 Professional, ou superior, em sua versão 64 bits, pré-instalado e 
em idioma nativo Português BR.  
16. COMPROVAÇÕES TÉCNICAS 

16.1. O modelo ofertado deve possuir certificação EPEAT GOLD (comprovado através do 
link www.epeat.net); 
16.2. O fabricante deve possuir sistema de gestão ambiental conforme norma ISO 14001; 
16.3. O modelo do equipamento ofertado deverá estar em conformidade com a Portaria 
INMETRO número 170. A comprovação deverá ser efetuada mediante apresentação do 
certificado emitido por laboratório credenciado ao INMETRO que atestem, conforme 
regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos: 
16.3.1. Segurança para o usuário e instalações; 
16.3.2. Compatibilidade eletromagnética; 
16.3.3. Eficiência Energética; 
16.4. O modelo do equipamento ofertado deverá possuir certificado com a diretiva RoHS 
(RestrictionofHazardousSubstances), comprovado através de documento emitido por 
órgão credenciado pelo INMETRO; 
16.5. O modelo de notebook ofertado deve pertencer à linha corporativa, não sendo 
aceitos notebooks destinados a público residencial, para comprovação o fabricante 
deverá emitir uma declaração ou apresentar termo, em original e direcionado ao Edital, o 
qual, indique que o modelo de notebook ofertado foi produzido para o mercado 
corporativo; 

http://www.epeat.net/
http://www.epeat.net/
http://www.epeat.net/
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16.6. Os notebooks ofertados devem ser novos e de primeiro uso, sem utilização de 
qualquer tipo de componente ou acessório recondicionado, e ainda, para comprovação o 
licitante deverá apresentar um termo do fabricante do notebook, direcionado ao Edital, 
comprovando as condições aqui solicitadas estão cientes e sendo atendidas; 
16.7. Apresentar certificação ou documento do notebook ofertado que comprove 
compatibilidade com a norma IEC 60950 e IEC 61000, ou equivalente emitida pelo 
INMETRO; 16.8. O fabricante do notebook ofertado deverá constar na lista de produtos 
habilitados para o padrão DMI 2.0, ou superior, para a comprovação técnica de 
compatibilidade com as especificações DMI, o fabricante deverá constar como Board ou 
Leadership o que será conferido por meio de acesso ao site da DMTF (Distributed 
Management Task Force), no endereço: http://www.dmtf.org 
17. DIVERSOS 

17.1. Peso máximo de 1,9 Kg com bateria; 
17.2. Deverá ser apresentado prospecto com as características técnicas dos componentes 
do modelo de notebook ofertado, através de documentação oficial do fabricante, tais 
como: placa principal, processador, memória, interfaces de rede, fonte de alimentação, 
unidade de armazenamento, touchpad, teclado e vídeo, incluindo as especificações, e 
outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e comprovem as configurações 
cotadas, possíveis expansões e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, 
folders e demais literaturas técnicas editadas pelo fabricante. Serão aceitas cópias das 
especificações obtidas nos sites dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo 
endereço eletrônico. A escolha do material a ser utilizado fica a critério da empresa 
licitante; 
17.3. Todos os notebooks a serem entregues deverão ser idênticos, ou seja, todos os 
componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados na 
Proposta Comercial. Caso o componente não mais se encontre disponível no mercado, 
admitem-se substitutos com qualidade e características idênticas ou superiores da 
mesma marca, mediante a apresentação declaração técnica pelo fabricante; 
17.4. As unidades dos notebooks deverão ser entregues devidamente acondicionadas em 
embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e a armazenagem; 
18. MALETA PARA TRANSPORTE 

18.1. Deverá vir acompanhado de mochila ou maleta fabricada em couro, nylon ou 
poliéster específica para transporte do equipamento ofertado.  
19. GARANTIA E SUPORTE 

19.1. A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (trinta e seis) meses, na 
modalidade on-site, no local de uso do equipamento, contada a partir da emissão do 
termo de recebimento definitivo dos equipamentos. A bateria deverá possuir garantia de 
12 (doze) meses na modalidade balcão; 
19.2. O atendimento técnico deverá acontecer em até 48 (quarenta e oito) horas após 
abertura do chamado e a conclusão completa do reparo deverá ocorrer no máximo até 96 
(noventa e seis) horas. 
19.3. Caso o defeito ocorrido necessite da retirada do equipamento por um prazo 
superior a 96 (noventa e seis) horas, a empresa fornecedora do equipamento deverá 
providenciar outro equipamento que substitua o atual em uso até devolução definitiva do 
equipamento retirado para conserto; 
19.4. O fabricante do notebook ofertado, deve disponibilizar uma central telefônica para 
abertura de chamados técnicos, através de ligação gratuita "0800" para suporte e 
atendimento técnico, bem como, possuir site na internet, com acesso público, contendo a 
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disponibilização de manuais, drivers, firmwares e todas as atualizações existentes, 
relativas ao notebook ofertado; 
19.5. As empresas devem informar na proposta comercial o part number ou código da 
extensão. Esta informação será utilizada para a conferencia no site do fabricante se o 
mesmo disponibiliza este tipo de garantia. Também será conferido na entrega dos 
equipamentos, se os mesmos estão com as garantias ativadas, conforme as exigências 
aqui descritas; 
Toda a garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa(s) 
pertencente(s) à sua rede autorizada, devidamente capacitada(s) para tal função, 
devendo ser comprovado via anexação de cópia do contrato ou documento equivalente 
que comprove a existência desse tipo de vínculo. 

4. GARANTIA 

4.1 A garantia dos equipamentos fornecidos, cobrirá os defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, 
envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de peças, sem qualquer ônus para 
contratante. 

4.2 O prazo de garantia será de, no mínimo 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do 
aceite definitivo dos equipamentos. 

4.3. Os equipamentos e componentes deverão ser novos, originais, do modelo do 
equipamento e do fabricante ou superiores. 

4.4. Acondicionar os equipamentos, preferencialmente, em embalagem individuais, 
originais e lacradas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e 
armazenamento. 

4.5 Todas as despesas envolvidas no período de garantia deverão correr por conta da 
licitante vencedora, inclusive as despesas com frete de envio e retorno dos 
equipamentos. 

5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1 A entrega dos equipamentos deverá ser realizada no Almoxarifado da Prefeitura 
Municipal de João Neiva, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 157, Centro, João 
Neiva/ES – CEP: 29.680-000, no horário de 07 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. 

5.2 O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da 
Autorização de Fornecimento a ser expedida pelo Setor de Compras.  

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras: 

6.1. Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, 
modelo, procedência e prazo de garantia; 
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6.2. Entregar os equipamentos acompanhados do manual do usuário, com uma versão em 
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, não sendo permitido 
cópias; 

6.3. Substituir, reparar ou corrigir, os equipamentos que apresentarem avarias ou 
defeitos dentro do prazo de garantia; 

6.4. Comunicar a 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; 

6.5. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.6. A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos objeto deste Termo de 
Referência, num prazo de 15 (Quinze) dias consecutivos, a partir do recebimento da 
Autorização de Fornecimento; 

6.7. Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

6.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

6.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução 
do contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE, dentre outras:  

7.1. Receber o objeto da licitação e conferir se o mesmo se encontra dentro das 
especificações exigidas neste Termo de Referência; 

7.2. Recusar o objeto se não estiver de acordo com as especificações exigidas; 

7.3. Solicitar a substituição do objeto licitado se este não atender às especificações 
solicitadas; 

7.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por servidor especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

7.5 Fornecer à Contratada, por escrito, as informações necessárias para o cumprimento 
do objeto contratado; 

7.6. Receber as Notas Fiscais/Faturas, desde que o fornecimento do objeto tenha sido 
realizado em conformidade com as especificações deste Termo de Referência e 
encaminhá-las, devidamente atestadas, para pagamento no prazo contratado; 

7.7. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

7.8 Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
objeto, determinando que o regularize, sem ônus à Contratante, tantas vezes quanto 
necessárias, sempre que apresentarem incompatibilidade com o contratado; 

7.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.10. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura discriminativa, que deverá ser atestada pelo fiscal do contrato. 
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8. VIGÊNCIA 

A vigência do contrato dar-se-á até 31/12/2018, iniciando-se a partir da assinatura do 
contrato. 

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação através da 
servidora Sandra Helena Martins. 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes do Contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

03 (três) aparelhos 

025 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
101 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 
12 – Educação 
122 – Administração Geral 
0002 – Programa de Apoio Administrativo 
2003 – Manutenção dos Serviços Administrativos 
44905200000 – Equipamento e Material Permanente 
0000181 – Ficha 

09 (nove) aparelhos 

025 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
101 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 
12 – Educação 
361 – Ensino Fundamental 
0017 – Fortalecimento da Educação Básica 
2034 – Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental 
44905200000 – Equipamento e Material Permanente 
0000216 – Ficha 

03 (três) aparelhos 

025 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
101 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 
12 – Educação 
361 – Educação Infantil 
0017 – Fortalecimento da Educação Básica 
2036 – Manutenção e Revitalização da Educação Infantil 
44905200000 – Equipamento e Material Permanente 
0000242 – Ficha 

11. DO PAGAMENTO  
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11.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria competente.  

11.2. Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será 
devolvida à CONTRATADA para as devidas correções.  

12. DAS PENALIDADES 

12.1 A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de 
ser aplicadas nas seguintes hipóteses:  

I - Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do 
cumprimento contratual;  

II - Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de 
fatos imputáveis ao Contratante.  

12.2 No caso de atraso injustificado, assim considerado a inexecução parcial ou a 
inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 
21/06/1993, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  

I - Advertência;  

II - Multa de:  

a) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos 
contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida.  
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com o Contratante pelo prazo de até dois (2) anos. 

12.3 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará isenta 
das penalidades supramencionadas.  

12.4 A multa citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo 
de quinze (15) dias corridos contados do recebimento da notificação, ou descontada dos 
pagamentos.  

12.5 As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada junto com as de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com o Contratante.  

12.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da 
Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados. 

13. DA RECISÃO DO CONTRATO 
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13.1. Constitui motivo de rescisão do presente contrato, unilateralmente pelo 
MUNICÍPIO, no caso, por ato da CONTRATADA, se verifique qualquer das ocorrências 
relacionadas a seguir ou das demais situações previstas em lei:  

I - Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, 
especificações, ou prazos, observadas as disposições deste instrumento e dos anexos do 
Edital;  

II - Não fornecimento do objeto deste Contrato, sem justa causa e prévia 
comunicação o MUNICÍPIO. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 A participação do Proponente neste processo implica a aceitação tácita, 
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. Nos preços 
já inclusos todas as despesas diretas e indiretas, com impostos, taxas, transporte, pessoas 
e outras. 
 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

PROCESSO N° 4.852/2018 

 
1. OBJETO  

1.1 O objeto do presente termo é aquisição de 30 (trinta) nobreaks, a fim de atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.  

02. JUSTIFICATIVA  

2.1. A aquisição faz-se necessária para modernização dos recursos tecnológicos com o 
intuito de desenvolver suas atividades de forma a trazer mais agilidade, dinamismo e 
segurança. 

03. ESPECIFICAÇÃO  

3.1. As licitantes interessadas deverão fornecer os produtos abaixo relacionados, com as 
seguintes características mínimas:  

NOBREACK COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS 

1.  NOBREAK GERENClAVEL 700 VA  

1.1. NOBREAK GERENClAVEL 700 VA COM 6 TOMADAS nobreak gerenciavel 700 va com: 
1.2.  6 tomadas nobreak bivolt automatico com estabilizador interno; 
1.3. Tomadas com espago para ligar aparelhos com fonte de transformador; tensao 
nominal de entrada de 110v / 220v; 
1.4. Frequência de entrada de 60 hz +/-1 hz; tensao nominal de saida de 120v; 
capacidade de potência de saída de 360 watts / 600 va; 
1.5. Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) de 60 hz; bateria com 
autonomia mínima de 25 minutos;  
1.6. Display de led status com indicadores para on line, troca de bateria e falha no 
cabeamento.  
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4. GARANTIA 
4.1 A garantia dos equipamentos fornecidos, cobrirá os defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, montagem, acondicionamento, transporte ou desgaste prematuro, 
envolvendo, obrigatoriamente, a substituição de peças, sem qualquer ônus para 
contratante. 

4.2 O prazo de garantia será de, no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir do aceite 
definitivo dos equipamentos. 

4.3. Os equipamentos e componentes deverão ser novos, originais, do modelo do 
equipamento e do fabricante ou superiores. 

4.4. Acondicionar os equipamentos, preferencialmente, em embalagem individuais, 
originais e lacradas, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e 
armazenamento. 

4.5 Todas as despesas envolvidas no período de garantia deverão correr por conta da 
licitante vencedora, inclusive as despesas com frete de envio e retorno dos 
equipamentos. 

5. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

5.1 A entrega dos equipamentos deverá ser realizada no Almoxarifado da Prefeitura 
Municipal de João Neiva, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 157, Centro, João 
Neiva/ES – CEP: 29.680-000, no horário de 07 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. 

5.2 O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da 
Autorização de Fornecimento a ser expedida pelo Setor de Compras.  

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras: 

6.1. Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme 
especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, 
modelo, procedência e prazo de garantia; 

6.2. Entregar os equipamentos acompanhados do manual do usuário, com uma versão em 
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, não sendo permitido 
cópias; 

6.3. Substituir, reparar ou corrigir, os equipamentos que apresentarem avarias ou 
defeitos dentro do prazo de garantia; 

6.4. Comunicar a 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; 

6.5. Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.6. A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos objeto deste Termo de 
Referência, num prazo de 15 (Quinze) dias consecutivos, a partir do recebimento da 
Autorização de Fornecimento; 



 

 

27 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO – TEL: (27) 3258-4700 – FAX (27) 3258-4724 

CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ:  31.776.479/0001-86 

 

   

 

6.7. Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

6.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 

6.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução 
do contrato. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constituem obrigações da CONTRATANTE, dentre outras:  

7.1. Receber o objeto da licitação e conferir se o mesmo se encontra dentro das 
especificações exigidas neste Termo de Referência; 

7.2. Recusar o objeto se não estiver de acordo com as especificações exigidas; 

7.3. Solicitar a substituição do objeto licitado se este não atender às especificações 
solicitadas; 

7.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por servidor especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

7.5 Fornecer à Contratada, por escrito, as informações necessárias para o cumprimento 
do objeto contratado; 

7.6. Receber as Notas Fiscais/Faturas, desde que o fornecimento do objeto tenha sido 
realizado em conformidade com as especificações deste Termo de Referência e 
encaminhá-las, devidamente atestadas, para pagamento no prazo contratado; 

7.7. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada 
e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

7.8 Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
objeto, determinando que o regularize, sem ônus à Contratante, tantas vezes quanto 
necessárias, sempre que apresentarem incompatibilidade com o contratado; 

7.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.10. Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura discriminativa, que deverá ser atestada pelo fiscal do contrato. 

8. VIGÊNCIA 

A vigência do contrato dar-se-á até 31/12/2018, iniciando-se a partir da assinatura do 
contrato. 

9. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

A fiscalização do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação através da 
servidora Sandra Helena Martins. 
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10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas decorrentes do Contrato correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
025 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED 
101 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE 
12 – Educação 
122 – Administração Geral 
0002 – Programa de Apoio Administrativo 
2003 – Manutenção dos Serviços Administrativos 
44905200000 – Equipamento e Material Permanente 
0000241 – Ficha 

11. DO PAGAMENTO  

11.1. Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias úteis após a apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Secretaria competente.  

11.2. Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação, esta será 
devolvida à CONTRATADA para as devidas correções.  

12. DAS PENALIDADES 

12.1 A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de 
ser aplicadas nas seguintes hipóteses:  

I - Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do 

cumprimento contratual;  

II - Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de 

fatos imputáveis ao Contratante.  

12.2 No caso de atraso injustificado, assim considerado a inexecução parcial ou a 
inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 
21/06/1993, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  

I - Advertência;  

II - Multa de:  

a) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos 

contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida.  

III - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com o Contratante pelo prazo de até dois (2) anos. 
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12.3 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará isenta 
das penalidades supramencionadas.  
12.4 A multa citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo 
de quinze (15) dias corridos contados do recebimento da notificação, ou descontada dos 
pagamentos.  

12.5 As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada junto com as de 
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com o Contratante.  

12.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da 
Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados. 

13. DA RECISÃO DO CONTRATO 

13.1. Constitui motivo de rescisão do presente contrato, unilateralmente pelo 
MUNICÍPIO, no caso, por ato da CONTRATADA, se verifique qualquer das ocorrências 
relacionadas a seguir ou das demais situações previstas em lei:  

I - Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, 

especificações, ou prazos, observadas as disposições deste instrumento e dos anexos do 

Edital;  

II - Não fornecimento do objeto deste Contrato, sem justa causa e prévia 

comunicação o MUNICÍPIO. 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 A participação do Proponente neste processo implica a aceitação tácita, 
incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. Nos preços 
já inclusos todas as despesas diretas e indiretas, com impostos, taxas, transporte, pessoas 
e outras. 
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ESPEFICICAÇÕES E QUANTIDADES 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL 

01 
 

Cota 
Principal 

75% 
(setenta e 
cinco por 

cento) para 
Ltda, EPP e 

ME 

Aquisição de NOTEBOOK, conforme 
especificações constantes no Termo 
de Referência, anexo no e-mail. 

 
 
Obs.: 09 unid. Educação Fundamental e 03 
unid. Educação Infantil  

PCT 12  R$ 5.777,20 R$ 69.326,40 

02 
 

Cota 
Reservada 
25% (vinte 
e cinco por 
cento) para 

ME e EPP 

Aquisição de NOTEBOOK, conforme 
especificações constantes no Termo 
de Referência, anexo no e-mail. 
 
 
Obs.: 03 unid. SEMED 

PCT 03  R$ 5.777,20 R$ 17.331,60 

03 
Exclusivo 
para ME e 

EPP 

NOBREAK GERENCIAVEL 700 VA COM 
6 TOMADAS com: 
- 06 Tomadas nobreak bivolt 
automático com estabilizador interno; 
- Tomadas com espaço para ligar 
aparelhos com fonte de 
transformador; tensão nominal de 
entrada de 110v / 220v; 
- Frequência de entrada de 60 hz +/-1 
hz; tensão nominal de saída de 120v; 
capacidade de potência de saída de 
360 watts / 600 va; 
- Frequência de saída (sincronizada 
com rede elétrica) de 60 hz; bateria 
com autonomia mínima de 25 
minutos;  
- Display de led status com 
indicadores para on line, troca de 
bateria e falha no cabeamento. 
 
GARANTIA 
A garantia dos equipamentos 
fornecidos, cobrirá os defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, 
montagem, acondicionamento, 
transporte ou desgaste prematuro, 
envolvendo, obrigatoriamente, a 
substituição de peças, sem qualquer 
ônus para contratante. O prazo de 
garantia será de, no mínimo 12 (doze) 
meses, contados a partir do aceite 
definitivo dos equipamentos. Os 
equipamentos e componentes deverão 
ser novos, originais, do modelo do 
equipamento e do fabricante ou 
superiores. 

UNID. 30  R$ 849,67 R$ 25.490,10 

TOTAL GERAL R$ 112.148,10 
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ANEXO II 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 

 

 

 

 

 

Através deste termo de credenciamento a empresa ________________________ constitui como 

representante o Sr.(a) _______________________ , portador(a) do documento de identidade nº 

________ e inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, para participar da licitação acima 

referenciada, outorgando plenos poderes para pronunciar em seu nome, formular 

proposta comercial, assinar documentos, requerer vista de documentos e propostas, 

interpor recurso e praticar todos os atos inerentes ao certame. 

 

 

 

Local, ____  de  ________________  de 2018.    

 

 

 

______________________________________________ 

Nome do representante legal da empresa 

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: No momento do credenciamento deverá ser apresentado o estatuto, o contrato 

social ou documento equivalente comprovando que o outorgante tem poderes para 

conceder a representação da empresa. 
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ANEXO III 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0XX/ 2018 

 

 

 

Para efeitos do Artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 que a empresa 

___________________, inscrita no CNPJ sob nº ______________ está enquadrada como: 

 

(  ) MICROEMPRESA – Faturamento bruto anual de até R$ 720.000,00 e não atendimento 
às vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Faturamento bruto anual de até R$ 3.600.000,00 e 
não atendimento às vedações previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 
123/06. 
 
(   ) MÉDIA E GRANDE EMPRESA – Faturamento bruto anual acima de R$ 4.800.000,00 
 
(  ) MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – Aquela que não se incluem 
no regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar nº 123/2006 face às vedações 
constantes no § 4º do seu Artigo 3º. 
 

Declaro que os presentes dados são verdadeiros e visam facilitar os trâmites processuais 

deste processo de credenciamento, no sentido de antecipar informações a respeito do 

porte da empresa. 

 

Asseguro, quando solicitado pela contratante, a comprovação dos dados aqui inseridos, 

sob pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro. 

Por ser a presente declaração a manifestação fiel e expressa de minha livre vontade, 

firmo este documento, para os fins de direito. 

 

 

Local e Data 

 

 

Nome e Identificação do Representante Legal 
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ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 

 

 

 

 

Declaro que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______________________________, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

edital de licitação acima referenciado, conforme o teor do art. 4º, VII da Lei nº 

10.520/2002, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 

 

Local, ____  de  ________________  de 2018.    

 

    

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________  
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ANEXO V 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ART. 7º, XXXIII,  

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0XX/ 2018 

 

 

Declaro para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, que não 

empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como 

também menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos de idade. 

 

 

Local, ____  de  ________________  de 2018.    

 

 

____________________________________  

Nome do representante legal da empresa   

Empresa: _______________________ 

CNPJ nº ________________________ 
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ANEXO VI 

 

PROPOSTA DE PREÇO (MODELO) 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 

 

À PREGOEIRA OFICIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
 
Prezados Senhores, 
 
Pelo presente submetemos à apreciação de V.S.ª, nossa proposta de preços relativa ao 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0XX/2018, declarando aceitar eventuais correções feitas pela 

Comissão Permanente de Licitação, em virtude de erros de cálculo e/ou de digitação em 

nossa planilha de quantidades e preços. 

 
Nosso preço total para o fornecimento de equipamentos referentes ao ANEXO I, é de R$ 

_________ (_____extenso______), conforme detalhado em nossa planilha de quantidades e preços 

a seguir. 

 
Declaramos que: 
 
A validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada 

para abertura do presente certame; 

 
Prazo de entrega:  15(quinze) dias, contados a partir da emissão da Autorização de 
Fornecimento a ser expedida pelo Setor de Compras (SEMED). 
 
 
Condições de pagamentos: Até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura discriminativa, que deverá ser atestada pelo fiscal do contrato. 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1       
TOTAL GLOBAL:  

 
 
Atenciosamente, 
 

 
João Neiva, …............de …..................de 2018. 

 
 

…............................................................................. 
Assinatura Identificável 

(Nome do Representante Legal da Empresa devidamente constituído do Contrato Social) 
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ANEXO VII 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO (MODELO) 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 

 

 

REFERENTE:  PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018. 

 

 

OBJETO: Aquisição de 15 Notebooks e 30 Nobreaks a fim de atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

Para fins de participação no Processo de Licitação acima descrito, a empresa 

____________________, inscrita no CNPJ sob nº ____________, sediada ____________, por intermédio 

de seu(ua) Representante Legal Sr.(ª). _________________, Profissão ___________, portador(a) 

da RG nº ________ e do CPF nº __________, DECLARA: 

 

 

a) que tem conhecimento de todas as informações do processo de licitação 

mencionado, e que aceita e cumprirá fielmente todas as suas exigências; 

b) que até a presente data inexistem fatos impeditivos à sua participação no referido 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

c) que não possui em seu Quadro de Pessoal nenhum Servidor Público pertencente a 

entidade contratante responsável pela licitação; 

d) que se compromete a manter durante toda a execução do contrato habilitação e 

qualificação exigidas.  

 

 

 

_______________/___, (local e data). 

 

 

 

(identificação e assinatura do declarante). 
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ANEXO VIII 

 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0XX/2018 

 
 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO N° _____/2018. 
 

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
JOÃO NEIVA E A EMPRESA _________. 

 
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, com sede na Avenida Presidente Vargas, n° 157, Centro, 

João Neiva/ES, CNPJ n° 31.776.479/0001-86, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. Otávio Abreu Xavier, e de ora em diante denominado CONTRATANTE e 

de outro lado a empresa ….............................., com sede ….............., inscrita no CNPJ sob o n° 

…..............., representada pelo(a) Sr.(a) .................., de ora em diante denominada 

CONTRATADA, tendo em vista o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 0XX/2018, 

devidamente homologado pela autoridade competente no processo n° 4.492/2018, têm 

entre si, justos e contratados, nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, mediante 

as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E GESTOR DO CONTRATO 
 
1.1. O objeto do presente contrato é aquisição de 15 Notebooks e 30 Nobreaks a fim de 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e 

condições constantes do Anexo Único, que integra o presente edital para todos os fins, de 

acordo com os processos administrativos protocolados sob n° 4.575 de 30/10/2018 e n° 

4.852 de 14/11/2018, oriundos da Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

 
1.2. O presente contrato terá como Órgão Gestor a Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE 

RECEBIMENTO DO BEM 

 
2.1 A entrega do material deverá ser realizada no Almoxarifado da Prefeitura Municipal 

de João Neiva, localizado na Av. Presidente Vargas, nº 157, Centro, João Neiva/ES – CEP: 

29.680-000, no horário de 07 às 15 horas, de segunda a sexta-feira. 

 

2.2 Todas as despesas com o transporte, carregamento e descarregamento do material, 

inclusive com frete de envio e retorno dos equipamentos será por conta da contratada. 

 

2.3 O prazo de entrega será de 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da 

Autorização de Fornecimento a ser expedida pelo Setor de Compras. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 
3.1. O contrato terá prazo de vigência de 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se a partir de 
sua assinatura, exclusivamente para fins de garantia para os notebooks. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 
 
4.1. Dá-se ao presente, para efeitos legais e/ou contratuais e ainda para fins de 

adjudicação o valor total de R$ _________ (_____________________). 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO DA DESPESA 
 
5.1. A Despesa com execução do objeto do presente Contrato, correrá a conta: 
 
SEMED 

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de trabalho: 1212200022.003 

Elemento de Despesa: 44905200000 – Fonte: 11010000 - MDE  

Ficha: 0000241 

 

SEMED – ENSINO FUNDAMENTAL 

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de trabalho: 1236100172.034 

Elemento de Despesa: 449052000000 – Fonte: 11010000 - MDE  

Ficha: 0000276 

 

SEMED – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Órgão: 025 – Unidade: 101 - Programa de trabalho: 1236500172.036 

Elemento de Despesa: 44905200000 – Fonte: 11010000 - MDE  

Ficha: 0000302 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES 
 
6.1. A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser 
aplicadas nas seguintes hipóteses:  

I - Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do 
cumprimento contratual;  

II - Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos 
imputáveis ao Contratante.  

6.2 No caso de atraso injustificado, assim considerado a inexecução parcial ou a 
inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº. 8.666, de 
21/06/1993, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
III - Advertência;  
IV - Multa de:  
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c) 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos 
contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

d) 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida.  
III - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 
contratar com o Contratante pelo prazo de até dois (2) anos. 

6.3 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará isenta 
das penalidades supramencionadas.  

6.4 A multa citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo de 
quinze (15) dias corridos contados do recebimento da notificação, ou descontada dos 
pagamentos.  

6.5 As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada junto com as de advertência, 
suspensão temporária para licitar e contratar com o Contratante.  

6.6 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei 
nº. 8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras: 

a) Efetuar a entrega dos equipamentos em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota 
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo, 
procedência e prazo de garantia; 

b) Entregar os equipamentos acompanhados do manual do usuário, com uma versão em 
português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada, não sendo permitido 
cópias; 

c) Substituir, reparar ou corrigir, os equipamentos que apresentarem avarias ou defeitos 
dentro do prazo de garantia; 

d) Comunicar a 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; 

e) Manter, durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) A Contratada se obriga a fornecer os equipamentos objeto deste Termo de Referência, 
num prazo de 15 (Quinze) dias consecutivos, a partir do recebimento da Autorização de 
Fornecimento; 

g) Arcar com eventuais prejuízos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados 
por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; 

h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada; 
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i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e quaisquer outras que incidam ou venham incidir na execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
8.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, dentre outras:  

a) Receber o objeto da licitação e conferir se o mesmo se encontra dentro das 
especificações exigidas no Termo de Referência; 

b) Recusar o objeto se não estiver de acordo com as especificações exigidas; 

c) Solicitar a substituição do objeto licitado se este não atender às especificações 
solicitadas; 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por servidor especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

e) Fornecer à Contratada, por escrito, as informações necessárias para o cumprimento do 
objeto contratado; 

f) Receber as Notas Fiscais/Faturas, desde que o fornecimento do objeto tenha sido 
realizado em conformidade com as especificações deste Termo de Referência e 
encaminhá-las, devidamente atestadas, para pagamento no prazo contratado; 

g) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida. 

h) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do 
objeto, determinando que o regularize, sem ônus à Contratante, tantas vezes quanto 
necessárias, sempre que apresentarem incompatibilidade com o contratado; 

i) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

j) Efetuar o pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura discriminativa, que deverá ser atestada pelo fiscal do contrato. 

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será realizado pelo prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da 

entrega da Nota Fiscal. 

 

9.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto 

descriminado e acompanhada da Ordem de Compra. 

 

9.3. As notas fiscais deverão vir acompanhadas das certidões de regularidade, sob pena 

de suspensão do pagamento, caso a empresa encontrar-se irregular. 

 

9.4. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 

empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 

contratação, deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos. 

 



 

 

41 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 
AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 157, - CENTRO – TEL: (27) 3258-4700 – FAX (27) 3258-4724 

CEP: 29680-000 – JOAO NEIVA – ES – CNPJ:  31.776.479/0001-86 

 

   

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
 

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido por mútuo consentimento das partes, ou 

unilateralmente, rescindido com antecedência de 30(trinta) dias, mediante notificação, 

ou por descumprimento de qualquer de suas cláusulas, e as constantes nos artigos 78, 79 

e 80 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. O fiscal do contrato será a servidora designada pela Secretaria Municipal de 
Educação a Sra. Sandra Helena Martins. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 
 
12.1. Fica eleito o foro da Sede deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas 
porventura decorrente durante a execução deste instrumento, desde que não possam ser 
solucionadas amigável ou administrativamente pelas partes. 
 
12.2. E, por estarem justos e de comum acordo, assinam o presente instrumento em 
04(quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que 
produza os efeitos legais. 
 
 
João Neiva, XX de XXXX de 2018. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA 
CONTRATANTE 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GESTORA DO CONTRATO 

 
 
 

CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 
1) __________________________________ 
 
2) __________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 0XX/2018 

 

ANEXO ÚNICO 

 
 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

01 
Cota Principal 

75% por cento para 
LTDA, EPP e ME 

Aquisição de NOTEBOOK, conforme 
especificações constantes no Termo 
de Referência, anexo no e-mail. 

UND 09    

VALOR TOTAL  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

02 
Cota Principal 

25% por cento para 
LTDA, EPP e ME 

Aquisição de NOTEBOOK, conforme 
especificações constantes no Termo 
de Referência, anexo no e-mail. 

UND 03    

03 
Exclusivo para ME e 

EPP 

NOBREAK GERENCIAVEL 700 VA 
COM 6 TOMADAS com: 
- 06 Tomadas nobreak bivolt 
automático com estabilizador 
interno; 
- Tomadas com espaço para ligar 
aparelhos com fonte de 
transformador; tensão nominal de 
entrada de 110v / 220v; 
- Frequência de entrada de 60 hz +/-
1 hz; tensão nominal de saída de 
120v; capacidade de potência de 
saída de 360 watts / 600 va; 
- Frequência de saída (sincronizada 
com rede elétrica) de 60 hz; bateria 
com autonomia mínima de 25 
minutos; 
- Display de led status com 
indicadores para on line, troca de 
bateria e falha no cabeamento. 
 
GARANTIA 
A garantia dos equipamentos 
fornecidos, cobrirá os defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, 
montagem, acondicionamento, 
transporte ou desgaste prematuro, 
envolvendo, obrigatoriamente, a 
substituição de peças, sem qualquer 
ônus para contratante. O prazo de 
garantia será de, no mínimo 12 
(doze) meses, contados a partir do 
aceite definitivo dos equipamentos. 
Os equipamentos e componentes 
deverão ser novos, originais, do 
modelo do equipamento e do 
fabricante ou superiores. 

UNID. 30    

VALOR TOTAL  
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EDUCAÇAO INFANTIL 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MARCA 
VALOR 
UNIT 

VALOR TOTAL 

01 
Cota Principal 

75% por cento para 
Ltda, EPP e ME 

Aquisição de NOTEBOOK, conforme 
especificações constantes no Termo 
de Referência, anexo no e-mail. 

UND 03    

VALOR TOTAL  

TOTAL GERAL  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

 

 

EQUIPE DE APOIO 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018 

 

 

 

AS EMPRESAS QUE RETIRAREM O EDITAL VIA INTERNET, DEVERÃO PREENCHER A 

FOLHA DE RECIBO ABAIXO E ENVIA-LÁ VIA FAX - 027-3258-4724, OU ACUSAR O 

RECEBIMENTO/RETIRADA ATRAVÉS DO E-MAIL licitacao@joaoneiva.es.gov.br. TAL 

SOLICITAÇÃO VISA, TÃO SOMENTE, INFORMAR AO RETIRANTE DESTE, EVENTUAIS 

CORREÇÕES OU ALTERAÇÕES EM SEUS DISPOSITIVOS. 

 

 

 

 

RECIBO 

 

Recebi da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de João Neiva, 

Estado do Espírito Santo, a cópia do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2018, para 

abertura às 09 horas do dia 13/12/2018. 

 

 

João Neiva-ES, ______/________/_______ 

 

 

__________________________________________ 

FIRMA 

 

__________________________________________ 

E-MAIL 

 

__________________________________________ 

TELEFONE/FAX 

 

___________________________________________ 

NOME 


