PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS com sede à Rua Alberto Sartório, 404 - Carapina - São
Mateus - ES realizará licitação exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, em
cumprimento ao artigo 48, I da LC nº 123/2014 NOS LOTES 03 e 04 e de ampla participação NOS LOTES
01, 02 e 05, na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em atendimento a
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TRABALHO, através do site: www.bb.com.br OU www.licitacoes-e.com.br, tendo como objetivo a REGISTRO
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SERVIDOR DE
DADOS/REDE, NOBREAKS E RACKS), LICENÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES E SISTEMAS) DESTINADA A ATENDER A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, conforme Processo nº 018.327/2019. O Pregão será realizado pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município, designados pela Portaria Nº 294/2019, de acordo com a Lei n.º
10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações
posteriores e demais normas pertinentes, e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor
do Município, denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “Licitações-e”, no sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil S/A.
1.2 – Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às Leis Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que
institui a modalidade de Pregão e a Lei 8.666/93 e alterações posteriores e o Decreto nº 5.450/2005.
1.3 – O Edital poderá ser lido e obtido de segunda a sexta-feira na Sala de Licitações, sito na Rua Alberto
Sartório, n° 404, Carapina – CEP.: 29.933-060 – São Mateus – ES, no horário das 08h00 às 18h00, e nos
seguintes endereços: www.licitacoes-e.com.br e www.saomateus.es.gov.br .
1.4 - Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:
Data inicial para recebimento das propostas
Dia 25/10/2019
Limite para acolhimento das propostas
Às 09:15 horas do dia 07/11/2019
Abertura das propostas
Às 09:15 horas do dia 07/11/2019
Início da sessão de disputa de preços
Às 09:30 horas do dia 07/11/2019
1.5 - FORMALIZAÇÃO
DE
CONSULTAS:
(informando
o
número
do
Pregão)
e-mail:
licitacao@saomateus.es.gov.br
2.
DO OBJETO
2.1 - O presente Pregão Eletrônico tem por objetivo a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SERVIDOR DE DADOS/REDE, NOBREAKS E RACKS),
LICENÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES E
SISTEMAS), para atendimento à SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO,
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO, conforme itens devidamente relacionados no Anexo I (termo de
referência), do presente Edital.
3. FORMA E LOCAL PARA ENTREGA
3.1 O objeto do presente Termo de Referência será recebido de forma ÚNICA, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis após o recebimento da ordem de fornecimento;
3.2 Local de entrega: Almoxarifado Municipal, Endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº467 – Bairro:
Carapina – São Mateus – ES CEP: 29.933010.
3.3 O recebimento dos itens descritos neste documento deverá ser efetuado pela fiscalização do Contrato, da
seguinte forma:

Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para posterior verificação da conformidade
com as especificações técnicas.

Definitivamente, no prazo máximo de 06 (seis) dias úteis, depois de concluída a verificação da qualidade
e quantidade.
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3.4 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com
a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, e o
pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada.
3.5 PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA
3.5.1O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa
vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente;
3.5.2 Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em
quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte
e quatro) horas;
3.5.3 Os materiais deverão ter garantia, conforme legislação, contra defeitos de fabricação, sem quaisquer
ônus para a Secretaria Municipal de Gabinete contado a partir da data da entrega dos equipamentos.
4.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do orçamento próprio do Município a
cargo das contas de atividades, quando da eventual aquisição.
5. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS.
5.1 – Observado o prazo legal de 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os
interessados poderão formular consultas por e-mail informando o número da licitação:
licitacao@saomateus.es.gov.br.
6.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO.
6.1 - O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário do início da disputa.
7.
REFERÊNCIA DE TEMPO.
7.1 - Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na
documentação relativa ao certame.
8.
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO.
8.1 - Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
Edital e seus anexos.
8.2 - Estarão impedidas de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório os
interessados que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:
8.2.1 - estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por qualquer órgão da Administração
Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93;
8.2.2 - sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
8.2.3 - estejam sob falência; e
8.2.4 - se enquadram no disposto no art. 9º da Lei nº 8.666/93 e alterações.
8.3 – Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo
grupo de pessoas, físicas ou jurídicas.
8.4 – O presente procedimento licitatório será destinado exclusivamente à participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o artigo 48, I da Lei
Complementar nº 123/2006 NOS LOTES 03, 04 e 05 e de ampla participação NOS LOTES 01 e 02.
9.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME.
- O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:
- acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- abrir as propostas de preços;
- analisar a aceitabilidade das propostas;
- desclassificar propostas indicando os motivos;
- conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- declarar o vencedor;
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9.1.9 - receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
9.1.10 - elaborar a ata da sessão;
9.1.11 - encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
9.1.12 - convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido;
9.1.13 - abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades
previstas na legislação.
10. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES.
10.1 - Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão
provedor, no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do pregão.
10.2 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave
de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas
no País.
10.3 - A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizada em qualquer
pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado.
10.4 - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante.
10.5 - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes
ao pregão eletrônico.
10.6 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei complementar nº
123/06 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no Capítulo V da referida Lei, é necessário, à
época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas
respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.
10.6.1- Caso a proponente já esteja cadastrada no sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no sistema. Para tanto deverá dirigir-se a
agência do Banco do Brasil de sua cidade.
11.
DA PARTICIPAÇÃO
11.1 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha pessoal e intransferível
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, observados a data e horário limite estabelecidos.
Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.bb.com.br, opção
“Acesso Identificado”.
11.2 - Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação prevista no edital.
11.3 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
11.4 – Caso haja desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando a Pregoeira,
quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
11.4.1 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.
12 - DA PROPOSTA COMERCIAL
12.1.1 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Inciso II,
Art. 13º do Decreto nº 5.450/05).
12.1.2 – Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, Art. 13º do Decreto nº 5.450/05).
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12.1.3 – O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
venha comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para que seja bloqueado seu acesso
imediatamente.
12.1.4 - A proposta de preços previstas no Edital deverá ser encaminhada exclusivamente por meio eletrônico,
via internet, pelo sítio www.bb.com.br conforme anexo II. (Art. 21 do Decreto 5.450/05).
12.1.5 – A Proposta de Preços contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado marca, modelo,
preços unitários e totais do material, deverá ser elaborada e enviada em formulário específico, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico.
12.1.6 - Como requisito para a participação no pregão a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação e que sua proposta está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Parágrafo 2º do Art. 21 do Decreto 5.450/05).
12.1.7 - A proposta de Preços, da licitante vencedora do item, contendo as especificações detalhadas do
objeto ofertado, deverá ser formulada e apresentada imediatamente, contados a partir do encerramento da
etapa de lances, com os preços unitários e totais atualizados em conformidade com os lances eventualmente
ofertados, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, devidamente acompanhada da composição de custo
unitário, conforme anexo III.
12.1.8 - Na Proposta de Preços, que a empresa VENCEDORA, deverá enviar após o encerramento do certame
deverá constar as seguintes condições:
a) Prazo de validade, não deverá ser inferior a 12 (doze) meses corridos, a contar da data de sua
apresentação;
b) Prazo para entrega: em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento,
de forma ÚNICA;
c) Preço unitário e total do Item cotado, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece
o inciso IV, Art. 43 da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente
nacional (R$), considerando as quantidades constantes do presente Edital;
e) Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que compõe tais como as despesas com
impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direita ou indiretamente na
aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custo de estocagem até a entrega total do
objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.
f) Nos preços unitários serão permitidos no máximo 02 (duas) casas decimais;
g) Conter o nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de
pagamento;
h) A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos;
i) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, sejam omissas ou
apresentem irregularidades insanáveis.
12.1.9 – Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro erros de naturezas formais, desde que não comprometam o
interesse público e da administração.
13.
ABERTURA
13.1 - A partir do horário previsto no subitem 1.4, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a
divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
13.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema
para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
13.3 - Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente
registrado no sistema.
13.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
13.5 - Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
13.6 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento eminente dos
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta minutos,
aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
13.7 - Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso
de fechamento eminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será
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encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor o pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta, diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor
preço, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.
13.8 - O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
13.9 - Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante arrematante do lance de menor valor deverá
enviar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as declarações e os documentos exigidos para
habilitação, contidas nos ANEXOS deste Edital.
13.9.1 - A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado, e em sua parte externa e frontal
deverá conter, além da razão social da licitante, os seguintes dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS - ES
SETOR DE LICITAÇÕES
Endereço: Rua Alberto Sartório, n° 404 – Bairro Carapina
CEP.: 29.933-060 – SÃO MATEUS - ES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019
13.10 - A proposta de preços será definitiva e não reajustável e deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua abertura.
13.11- O proponente deverá indicar na proposta, as especificações completas e demais exigências para os
materiais constantes no anexo I.
13.12 - Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da
proposta ou lance de menor preço.
14. DO LANCE, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.
14.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério de “MENOR PREÇO POR LOTE”,
podendo encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o
lance de menor valor total POR LOTE, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua
aceitação, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de
desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital.
14.2 – Após o encerramento da sessão de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de
referência, o Pregoeiro negociará a redução do preço com seu detentor.
14.3 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovará a
regularidade de situação do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei 10.520/2002. O Pregoeiro
verificará, também, o cumprimento das demais exigências para habilitação contidas no Anexo III deste Edital.
14.3.1 – O licitante detentor da melhor proposta deverá apresentar, no PRAZO MÁXIMO DE 48 (quarenta e
oito) horas, via correio, via e-mail ou pessoalmente, a documentação de Habilitação constante do Anexo III
deste Edital juntamente com a Proposta final, nos moldes por este Edital e Anexos, e Proposta Final Original,
sob pena de Inabilitação e consequente desclassificação no certame, salvo motivo devidamente justificado e
aceito pelo Pregoeiro, no seguinte endereço: Rua Alberto Sartório, n° 404, Bairro Carapina – CEP.: 29.933060 – São Mateus – ES. No caso da empresa enviar os documentos via e-mail, deverá enviar os
originais ou cópias autenticadas até o ato de ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
14.4 – Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei Complementar nº 123/06.
14.4.1 – A identificação do proponente como Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP deverá
ser feita na forma do item 10.6 deste edital.
14.5 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço.
14.6 – Para efeito do disposto no item 14.5 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova
proposta, a qual deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, via
“chat de mensagens” sob pena de preclusão do direito. Caso ofereça proposta inferior à melhor classificada,
passará à condição de primeira classificada do certame;
b) não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma da alínea “a” deste item,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item 14.5 deste edital, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e
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c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem no intervalo estabelecido no item 14.5 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
14.7 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 14.5 deste edital, voltará a condição de
primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada.
14.8 – O disposto nos itens 14.4 e 14.5 somente se aplicará quando a proposta de menor preço não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
14.9 – Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequentemente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.
14.10 – Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não atender as exigências
fixadas neste Edital e em seus anexos ou ofertarem preços superfaturados ou manifestadamente inexequíveis.
14.11 – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital e anexos, o licitante será declarado
vencedor do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto pelo Pregoeiro, caso não haja manifestação de intenção
imediata e motivada de interposição de recurso.
14.12 – O licitante participante registrará o valor correspondente a sua proposta em campo apropriado do
sistema e durante a disputa o valor poderá ser reduzido conforme interesse do licitante.
14.12.1 – Os lances formulados deverão indicar PREÇO TOTAL DO LOTE.
14.13 – Obedecidos os critérios definidos para julgamento e classificação das propostas, será adotado o
critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
15. DA IMPUGNAÇÃO
15.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
15.2 – Ao final da disputa de cada item, o licitante que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá
fazê-lo, manifestamente sua intenção através do sistema eletrônico, imediatamente após a fase competitiva,
com o registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memórias no prazo de 03 (três) dias
úteis. Os interessados, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente.
15.3 – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos
por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.
A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
15.4 – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
15.5 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e
a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
15.6 – Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnações do Edital, deverão ser dirigidos a
Pregoeira, protocolados junto ao Protocolo do Setor de Licitações do Município, localizado à Avenida Jones
dos Santos Neves, nº 70 – Centro – São Mateus – ES, CEP.: 29930-000 em dias úteis, no horário de 08:00 às
18:00 horas, ou através do e-mail licitação@saomateus.es.gov.br ,qual deverá receber, examinar e submetê-lo
a autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência.
16 - DOS RECURSOS
16.1 – Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A manifestação da
intenção de interpor recurso será feita no final da sessão com registro em ata da síntese das suas razões e
contra-razões;
16.2 – Os recursos poderão ser encaminhados através do e-mail licitacao@saomateus.es.gov.br
16.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará decadência do direito de recurso e
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
16.4 – O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
16.5 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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16.6 – Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que aceita-los
sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que
tal comunicação não terá efeito de recurso.
16.7 - A decisão da Pregoeira deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela
licitação.
16.8 - Não serão aceitos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem
enviados por fax.
16.9 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Mateus – ES, situada à Rua Alberto Sartório, n° 404,
Bairro Carapina – CEP.: 29.933-060 – São Mateus – ES.
17 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
17.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pela Pregoeira sempre que não houver
recurso.
17.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada
depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela Pregoeira, ou, quando houver recurso, pela
própria autoridade competente.
17.3 - A empresa terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato a ser firmado, sob pena
de aplicação de penalidades e desclassificação.
18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Contratante e/ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto ora contratado, isentando o contratante de todas as reclamações que
surjam subseqüentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou
jurídica envolvida no fornecimento dos respectivos produtos;
18.2 A Contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a contratação;
18.3 Fornecer produtos novos, de primeiro uso, no prazo fixado neste termo, após aprovação pela
Administração da Contratante, que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso não satisfaçam os padrões
especificados;
18.4 Fornecer os produtos com garantia, observados os prazos mínimos estabelecidos neste Termo, contados
do recebimento definitivo do(s) materiais(s); na localidade de entrega dos mesmos;
18.5 Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela contratante, bem como atender suas reclamações
inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção
das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela contratante.
18.6 A CONTRATADA deverá permitir livre acesso dos servidores do Ministério da Justiça bem como do
Tribunal de Contas aos seus documentos contábeis.
19 – DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 A ata de registro de preços decorrente da referida contratação deverá ter vigência de 12 (doze) meses
após a assinatura.
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
25.1 Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE poderá
aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:
25.2 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não cumprimento
de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização.
25.3 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso no
fornecimento, estabelecido na Autorização de Fornecimento (AF) emitida pelo CONTRATANTE.
25.4 Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do Contrato e
Ordem de Serviços.
25.5 Suspensão temporária de participação de licitações, nos moldes do artigo 87, inciso II da lei 8.666/1993.
25.6 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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25.7 O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 20% do
equivalente ao valor total estimado deste Contrato.
25.8 O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias:
a. 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe de
apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme.
b. Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de recolhimento
das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da CONTRATADA em
atuação na execução deste Contrato.
c. 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor.
25.9 O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do art.
416, do Código Civil.
25.10 Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total
reajustado.
25.11 As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, em
consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste Contrato.
25.12 Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa,
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.
25.13 As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário,
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter havido alteração durante a
vigência.
25.14 Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias.
21.
INSTRUMENTALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
21.1 - Se o licitante classificado em primeiro lugar, não comprovar que atende às exigências do edital quanto à
sua habilitação, ou tiver sua proposta desclassificada, após decorrido o prazo recursal, o Pregoeiro examinará
a documentação de habilitação dos demais proponentes, observada a ordem de classificação, até a apuração
de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo concorrente convocado para negociar redução do
preço ofertado, tendo sempre como meta o preço de menor oferta obtida no pregão.
21.2 - Homologada a decisão e após decorrido o prazo para interposição dos recursos e suas respectivas
decisões, será o licitante vencedor convocado para assinar o contrato, ou instrumento equivalente, o que
deverá fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias.
21.3 - Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se, sem justificativa,
a assinar o contrato ou instrumento equivalente, estará sujeito às penalidades do art. 87 da Lei nº 8.666/93.
Neste caso, a Administração poderá aplicar também o que norteia o artigo 64 do mesmo ordenamento legal.
21.4 - A recusa injustificada do concorrente vencedor em assinar o contrato, ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido sujeitará, ainda, o concorrente à aplicação da penalidade de
suspensão temporária pelo prazo máximo de até 05 (cinco) anos.
22 – DO PAGAMENTO
22.1 – O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal e entrega do objeto,
devidamente atestado em Boletim de Medição, por meio de depósito na conta corrente da contratada, através
de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n°
12.440/2011.
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;
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e) Relatório de Fiscalização.
22.2 - A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação
requerida no subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem que
isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
22.3 - Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005,
situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA
discriminar o percentual na nota fiscal.
22.4 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.
22.5 - Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária.
23 – DO REAJUSTE DE PREÇOS
23.1 – Os preços são fixos e irreajustáveis pelo prazo de 12 (doze) meses.
24.
DO PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA.
24.1 Os materiais deverão possuir garantia de fábrica, conforme legislação em vigor.
24.2 Caso seja verificado defeito de fabricação ou danos decorrentes do transporte ou da estocagem anterior à
entrega, o(s) material(s) deverá(ão) ser substituído(s) em no máximo 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
comunicação do fato à Contratada, sem ônus à Contratante.
24.3 A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada.
25.
DISPOSIÇÕES FINAIS
25.1- O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis.
25.2 - É facultado a Pregoeira, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
25.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
25.4 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança
da contratação.
25.5 - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial
do Estado.
25.6 - Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes
da aceitação da proposta e do recebimento do produto licitado;
25.7 - Não será aceito em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência;
25.8 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que compõe tais como as despesas com
impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direita ou indiretamente na
aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como transporte, custo de estocagem até a entrega total do
objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.
25.9 – Poderão obter maiores informações e esclarecimentos sobre este edital no horário de 08h00 as 18h00,
no Setor de Licitações, situado na Rua Alberto Sartório, n° 400 – Bairro Carapina, ou através do e-mail
licitacao@saomateus.es.gov.br.
25.10 - Deverá a CONTRATADA atender a todas as exigências do gestor do contrato referentes ao
cumprimento da legislação brasileira vigente.
25.11 – Fazem parte deste edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Proposta;
Anexo III – Exigências para habilitação;
Anexo IV – Declaração de superveniência;
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Anexo V – Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do Art. 7º da CF;
Anexo VI – Dados do Representante;
Anexo VII – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VIII - Modelo de Ordem de Fornecimento;
Anexo IX - Minuta do Contrato.
São Mateus ES, 24 de outubro de 2019.
FRANCISCO PEREIRA PINTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TRABALHO
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
O presente termo tem por objeto registro de preços para eventual aquisição de material permanente (Servidor
de dados/rede, Nobreaks e Racks), Licenças e Contratação de Serviços (instalação e configuração dos
servidores e sistemas) destinada a atender a Prefeitura Municipal de São Mateus-ES, conforme especificado.
2. DOTAÇÃO
Os serviços, objeto do presente edital, correrão a conta da dotação orçamentária do exercício de 2019,
contemplada na dotação:
021010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TRABALHO.
0210021010.0412604682.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria.
44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.
Fonte do Recurso: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.
3. JUSTIFICATIVA
Esta contratação visa garantir a disponibilidade do ambiente de infraestrutura tecnológica para usuários da
Prefeitura do Município de São Mateus por meio das seguintes atividades: otimizar e garantir alto desempenho
do ambiente de rede, criar e manter o ambiente de virtualização, montar e configurar clusters, garantir a
segurança da informação, realizar instalação de servidor Linux/Windows, criar imagens de sistemas
operacionais para desktops, instalar/atualizar/remover softwares corporativos, apoiar na criação de normas e
padrões relacionados a redes, realizar backups e restores, manter a disponibilidade, segurança, integridade e
funcionamento do banco de dados, gerenciar, instalar e remover fisicamente ativos dentro do datacenter da
prefeitura e desempenhar outras atividades, visando atender as demandas desta Fundação Pública Municipal.
4. DO EQUIPAMENTO E DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS
Os materiais deverão possuir as características mínimas:
Material

Quantidade /
unidade

1. GABINETE DA CPU
1.1. Gabinete tipo rack padrão 19 Polegadas
1.2. Novo e sem uso anterior, com trilhos, manuais e quaisquer outros
componentes necessários para instalação em rack ofertados como padrão do
produto;
1.3. Possuir display frontal para exibição de alertas de funcionamento dos
componentes internos, tais como falhas de processador, memória RAM, fontes de
alimentação, disco rígido e ventilador;
1.4. Deve possuir suporte de no mínimo 08 (oito) baias para instalação de
discos rígidos de 2.5 polegadas;
2. SISTEMA DE VENTILAÇÃO
Lote
2.1. Possuir ventilação adequada para a refrigeração do sistema interno do
01
equipamento na sua configuração máxima e dentro dos limites de temperatura
adequados para operação;
2.2. Ventiladores redundantes e hot-pluggable, ou seja, podem ser
substituídas mesmo com o equipamento em funcionamento;
3. FONTE DE ALIMENTAÇÃO
3.1. Fontes de Alimentação redundantes e hot-pluggable com potência
suficiente para o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima, ou
seja, as fontes devem suportar o equipamento em sua configuração máxima
suportada de processadores, memória, discos e placas;
3.2. Faixa de tensão de entrada de 100-240 VAC em 60 Hz com
chaveamento automático de voltagem;

02 unidades
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3.3. Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de
forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos;
3.4. Possuir certificação 80 Plus Platinium (94% de eficiência a 50% de
carga em 220 Volts).
4. PROCESSADORES
4.1. Possuir 02 (dois) processadores, com arquitetura x86 de mesmo
modelo e projetados para utilização em servidores;
4.2. Possuir instruções de 64 bits, AVX-512 e extensões de virtualização;
4.3. Possuir no mínimo 16 cores por processador;
5. DESEMPENHO
5.1. O modelo de servidor com os 2 (dois) processadores ofertados devem
possuir índice de performance SPECint_rate_base2006 de 1500 (um mil e
quinhentos) ou superior, auditado pelo Standard Performance Evaluation
Corporation (SPEC);
5.2. O índice SPECint_rate_base2006 utilizado como referência será
validado junto ao site www.spec.org da Standard Performance Evaluation
Corporation (SPEC);
5.3. Não será aceito modelo de servidor cuja performance não esteja
auditada pelo SPEC, resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster e
estimativas de resultado de performance;
6. CHIPSET E SLOTS DE EXPANSÃO
6.1. O chipset deve ser da mesma marca do fabricante do processador, com
suporte ao barramento de comunicação com o processador de, no mínimo,
2.400MHz;
6.2. Deverá possuir no mínimo 07 (sete) slots padrão PCI Express 3.0;
7. BIOS
7.1. Possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma
para inicializar o equipamento e outra para acesso e alterações das configurações
da BIOS;
7.2. A BIOS deve possuir o número de série/serviço do equipamento e
campo editável que permita inserir identificação de ativo podendo ser consultada
por software de gerenciamento;
7.3. A BIOS deverá ser desenvolvida pelo próprio fabricante do
equipamento, ou o fabricante do equipamento deverá ter direitos cedidos pelo
fabricante ou desenvolvedor da BIOS, comprovado através de documento ou carta,
para realizar alterações sobre esta BIOS.
8. MEMÓRIA RAM
8.1. Módulos de memória tipo DDR4 RDIMM (Registered DIMM) ou DDR4
LRDIMM (Load Reduced DIMM) com tecnologia de correção ECC (Error Correcting
Code) e velocidade mínima de 2.400 MHz;
8.2. Possuir 128GB (cento e vinte oito gigabytes) de memória RAM
instalada em módulos de no mínimo 16GB (dezesseis gigabytes).
8.3. Suportar espelhamento de memória (Memory Mirroring);
8.4. Deverá suportar a instalação de até 24 (vinte e quatro) módulos de
memória.
9. PORTAS DE COMUNICAÇÃO
9.1. Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal são
identificados pelos nomes ou símbolos;
9.2. Possuir, no mínimo, 3 (três) interfaces USB, 2 (duas) versão 3.0 na
parte traseira e 2 (duas) portas USB, no mínimo versão 2.0, na parte frontal;
9.3. Possuir 02 (duas) portas para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15),
uma localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete;
9.4. Possuir 01 (uma) porta serial (DB-9) integrada
10. INTERFACES DE REDE
10.1. Possuir 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando em taxa de
transferência de 10Gbit/s SFP+.
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10.2. Possuir 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando em taxa de
transferência de 10Gbit/s Base-T.
10.3. Possuir pelo menos 02 (duas) interfaces de rede Ethernet, operando
em taxa de transferência de 1Gbit/s Base-T.
10.4. Capacidade de suportar boot iSCSI;
10.5. Suportar boot através de PXE;
10.6. Suportar a tecnologia de Receive Side Scaling (RSS);
10.7. Suportar virtual LANs, Jumbo Frames e Link aggregation;
11. CONTROLADORA RAID
11.1. Controladora RAID, compatível com discos rígido padrão SAS, SATA
e SSD com Interface de 12 Gb/s
11.2. Memória cache de no mínimo 2GB (dois gigabytes).
11.3. Suportar RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60;
11.4. Suportar expansão de capacidade de forma on-line;
11.5. Permita detecção e recuperação automática de falhas e reconstrução,
também de forma automática, dos volumes de RAID sem impacto para as
aplicações e sem necessidade de reiniciar o equipamento;
11.6. Suporte a recursos de hot swap para as unidades de disco rígido;
11.7. Suportar implementação de disco Global Hot-spare;
11.8. Suportar migração de nível de RAID;
11.9. Suportar Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology
(SMART);
12. ARMAZENAMENTO
12.1. Armazenamento bruto (raw) composto por, no mínimo, 06 (seis)
unidades de disco rígido tipo SATA SSD de 960GB (novecentos e sessenta
gigabytes), hot pluggable, de 2,5 polegadas e interface de 6Gb/s Hot plug e hot
swap, que permita sua substituição sem necessidade de desligar o equipamento,
garantindo a continuidade das operações sem impacto para as aplicações;
12.2. Não serão aceitos discos em gabinetes externos ao servidor;
12.3. Compatível com a controladora RAID descrita acima
13. CONTROLADORA DE VÍDEO
13.1. Tipo: Onboard ou placa de vídeo;
13.2. Barramento compatível: PCI ou PCI Express;
13.3. Capacidade da memória cache de vídeo ou da placa de vídeo: mínimo
de 16 MB;
13.4. Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior;
14. UNIDADE DE LEITURA DE DVD-ROM
14.1. Possuir 01 (uma) unidade de leitura de DVD-ROM interna ao gabinete;
14.2. Compatível com leitura e gravação de mídias: CD e DVD;
15. GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO
15.1. O equipamento ofertado deverá possuir placa de gerenciamento
remoto que possibilite o gerenciamento “out-of-band” através de porta RJ-45, não
sendo essa nenhuma das interfaces de controladora de rede;
15.2. Utilizar de protocolos para criptografia SSL para acesso a console
WEB e SSH para console CLI;
15.3. Permitir controle remoto tipo virtual KVM mesmo quando o sistema
operacional estiver inoperante;
15.4. Possuir tecnologia de mídia virtual possibilitando que drivers do tipo
CD/DVD/Floppy localizados em estação de gerenciamento remota, sejam emulados
no servidor gerenciado, permitindo inclusive a inicialização (boot) através dessa
mídia;
15.5. Capacidade de monitorar o consumo de energia do servidor;
15.6. Permitir desligar e reiniciar o servidor através de console de
gerenciamento, mesmo em condições de indisponibilidade do sistema operacional;
15.7. Realizar inventário de hardware, BIOS e firmware e possibilitar a
geração de relatórios customizados;
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15.8. Suportar update de BIOS e Firmware
15.9. Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de
alertas isolados e notificação por e-mail;
16. COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL
16.1. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema
operacional Windows Server 2019 x64. Esse item deverá ser comprovado através
do
HCL
(Hardware
Compatibility
List)
da
Microsoft
no
link:
http://www.windowsservercatalog.com
16.2. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema
operacional RedHat Enterprise Linux 7 ou posterior. Esse item deverá ser
comprovado através do HCL (Hardware Compatibility List) da RedHat no link:
https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi
16.3. O modelo do equipamento ofertado deverá suportar o sistema de
virtualização VMware ESX 6.5 ou posterior. Esse item deverá ser comprovado
através
do
Compatibility
Guide
da
VMware
no
link:
http://www.vmware.com/resources/compatibility
17. DRIVERS
17.1. Acompanhar mídia de inicialização e configuração do equipamento
contendo todos os drivers de dispositivos de forma a permitir a fácil instalação do
equipamento.
17.2. O fabricante do equipamento deve disponibilizar no seu respectivo
website, download gratuito de todos os Drivers de dispositivos, BIOS e Firmwares
permitindo todas as atualizações de melhoria necessárias.
18. ACESSÓRIOS
18.1. Devem ser fornecidos junto com o servidor, todos os acessórios e
cabos necessários para o pleno funcionamento do mesmo;
18.2. Kit de trilhos e braço organizador de cabos para fixação dos
equipamentos em rack padrão 19 polegadas, permitindo o deslizamento do
equipamento a fim de facilitar a manutenção;
19. CERTIFICADOS
19.1. Deve ser entregue certificação comprovando que o equipamento
está em conformidade com a norma IEC 60950, para segurança do usuário contra
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos;
20. GARANTIA E SUPORTE
20.1. Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de
60 (sessenta) meses com um período de disponibilidade para chamada de
manutenção de 8 horas por dia, 5 dias por semana;
20.2. Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para o
contratante, a parte ou peça defeituosa, salva quando o defeito for provocado por
uso inadequado dos equipamentos;
20.3. Os serviços de reparo dos equipamentos especificados serão
executados onde se encontram (ON-SITE) ou na impossibilidade, no centro de
manutenção da contratada;
20.4. O prazo máximo para atendimento e reparo/solução do(s) problema(s)
que ocasionou (aram) o chamado, contando a partir da abertura do chamado e
dentro do período de disponibilidade para atendimento, deve ser em até 3 dias
uteis.
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2. Licença Windows Server 2019
2.1. Licença de uso do Sistema Operacional Windows Server 2019, Versão
64 Bits, Standard Edition.
Lote
2.2. Modalidade de licenciamento para Organizações Governamentais de
02 Médio a Grande Porte.
2.3. A CONTRATADA deverá fornecer documento que comprove o direito
de uso do software por parte da PMSM, de acordo com as exigências específicas
de cada fabricante.

36 unidades

3. NOBREAK 3000VA / 3000W COM 8 TOMADAS DE SAÍDA
3.1. Bivolt automático de entrada (115/127V~ ou 220V~) com saída 115V~)
3.2. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
3.3. Filtro de linha interno.
3.4. Recarga automática de baterias.
3.5. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo
com níveis muito baixos de carga.
3.6. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
3.7. Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a
atuação precisa do UPS. Indicada principalmente para redes instáveis.
3.8. Compatível com o software de gerenciamento de energia.
3.9. Adaptador de rede SNMP interno (opcional).
3.10. Bargraph de LEDs que indica o nível de carga da bateria e potência de
saída.
3.11. Botão LIGA/DESLIGA com função MUTE.
3.12. Carregador em 4 estágios com compensação térmica.
3.13. Compatível com gerador.
3.14. Proteções para a carga contra problemas da rede elétrica: Queda de
rede (Blackout); Ruído de rede elétrica; Sobretensão de rede elétrica; Subtensão de
rede elétrica; Surtos de tensão na entrada; Correção de variação da rede elétrica
por degrau.
3.15. Proteções para o UPS: Proteção contra curto circuito no inversor;
Proteção contra potência excedida em rede/bateria, com alarme e posterior
Lote
desligamento
automático;
Proteção
contra
sobreaquecimento
no
03
inversor/transformador com alarme e desligamento automático; Proteção contra
descarga total das baterias.
3.16. Conexão de entrada: Cabo com plugue Padrão NBR14136 (20A).
3.17. Conexão de saída: 8 tomadas de Padrão NBR14136 (20A).
3.18. Expansão de autonomia: permite a conexão de até dois módulos
externos.
3.19. Portas de comunicação: RS232/USB.
3.20. Baterias internas: 8 baterias 12Vdc / 9Ah.
3.21. Tempo de transferência: ≤ 4,5 ms.
3.22. Forma de onda no inversor: Senoidal Pura.
3.23. Sistema hotswap de baterias: permite a troca das baterias sem
desligar o nobreak.
3.24. PowerView Mobile: gerenciamento do nobreak via Smartphone.
3.25. Tecnologia DSP (Processador Digital de Sinais).
3.26. Fator de potência de saída: 1.
3.27. Modelo tipo rack padrão 19 polegadas.
3.28. Kit trilho para instalação em rack 19 polegadas incluso.
3.29. Autoteste: ao ser ligado o nobreak testa os circuitos internos.
3.30. Autodiagnostico de baterias: informa quando a bateria precisa ser
substituída.
3.31. Rearme automático.
3.32. Fusível rearmável.
3.33. Modelo referência: AR3000Bi (ou similar).

04 unidades
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4. BASTIDOR – RACK
4.1. Padrão EIA-310-D de 19 polegadas;
4.2. Estrutura em alumínio ou aço, com acabamento de pintura aplicada por
processo eletrostático, na cor predominante preta ou grafite;
4.3. Altura mínima de 42U, levando-se em consideração que 1U =
44.45mm;
4.4. Deve possuir profundidade interna útil de no mínimo 970mm para
acomodar Servidores de rack PowerEdge R740 e/ou similares;
4.5. As dobradiças da porta dianteira deverão possuir um sistema manual
que facilite mudar o sentido da abertura da porta;
4.6. Porta frontal e traseira com no mínimo 65% de perfuração para uma
melhor circulação de ar;
Lote
4.7. Deve possuir sistema de ventilação ativo capaz de suprir as
04
necessidades de temperatura para permitir a operação normal do sistema,
considerando o rack com a capacidade máxima instalada;
4.8. As tampas das laterais e da traseira deverão ser removíveis e possuir
fechos especiais que permitam a fácil abertura das mesmas, sem a utilização de
ferramentas auxiliares, como por exemplo, uma chave de fenda;
4.10. Deve possuir base com pés niveladores que permitam a perfeita
estabilidade do equipamento e rodízios giratórios;
4.11. Suporta uma capacidade de carga de até 900Kg.
4.12. Deve possuir uma Bandeja Fixa Ventilada 4PT 1U x de 900mm.
4.13. Deve possuir duas Régua de Tomada com no mínimo 8 posições
4.14. Deve possuir Kit de Porca Gaiola para a fixação dos acessórios com
no mínimo de 100 unidades.

02 unidades

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE CONFIGURAÇÃO
1. Serviços de instalação e configuração
1.1. Instalação e configuração de 02 Servidor com Windows Server 2019
Standard Edition;
1.2. Instalação das correções e atualizações do sistema operacional;
2. Serviço de Domínio Active Directory
2.1. Criação de Floresta
2.2. Criação de Domínio
2.3. Criação de Usuários
2.4. Criação de Grupos de Segurança
2.5. Criação de Políticas de Grupo
2.6. Criação e Parametrização das OUs (Unidades Organizacionais)
2.7. Configuração da distribuição dos Flexible Single Master Operation
04
Lote (FSMO) de forma correta usando as melhores práticas Microsoft
unidades de
05 3. Serviço de Arquivo e Armazenamento
serviço
3.1. Gerenciador de Recursos de Servidor de Arquivos
3.2. Parametrização de Cotas
3.3. Parametrização de Triagem de Arquivos
3.4. Parametrização de Relatório de Armazenamento
3.4.1. Arquivos Duplicados
3.4.2. Uso de Cotas
3.5. Desduplicação de Dados
3.6. Namespace de DFS
3.6.1. Criação de Namespace
3.6.2. Configuração para Enumeração
3.6.3. Parametrização de Custos
3.6.4. Criação de Pastas
3.7. Replicação de DFS
3.7.1. Criação de Topologia para Grupo de Replicação
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3.7.2. Definição de Cota de Preparação
3.7.3. Definição de Cota de Conflito
3.8. Criação de Servidor de Arquivos Secundário
4 Serviço de Implantação do Windows WDS
4.1. Parametrização do Serviço de Imagem
4.2. Criação da imagem de Captura
4.3. Criação da imagem de Inicialização
4.4. Criação de Imagem de Instalação
5 Serviço de Impressão e Documentos
5.1. Configuração de servidor para impressão
5.2. Configuração de Drivers para impressoras
5.3. Compartilhamento de impressoras
5.4. Publicação de Impressoras via AD
5.5. Parametrização de Segurança
6 Serviço DHCP
6.1. Criação de Servidor de DHCP
6.2. Parametrização de Escopos
6.3. Parametrização de Opções de Escopos
6.4. Parametrização de Politicas
6.5. Parametrização de Reservas
6.6. Parametrização de Filtro Permitir
6.7. Parametrização de Filtro Negar
6.8. Parametrização de Failover
7 Serviço de Resolução de Nomes - DNS
7.1. Criação de Servidor DNS
7.2. Parametrização de zona primaria
7.3. Parametrização de DNS
7.4. Parametrização de Zona de Pesquisa Direta
7.5. Parametrização de Zona de Pesquisa Inversa
8 Configuração de adaptadores de rede
8.1. Parametrização de Agregação de interfaces
9. Gerenciador de Políticas de Grupo
9.1. Instalação do Recurso de Gerenciamento
9.2. Criação de Politicas
9.3. Criação de Modelo de Politicas
9.4. Aplicação de Políticas por OUs
9.5. Parametrização de Filtro de Segurança
9.6. Parametrização de Filtro WMI
9.7. Otimização de desempenho do sistema operacional
10 Otimização de desempenho do sistema operacional
5.
DA ENTREGA E DO PRAZO
O objeto do presente Termo de Referência será recebido de forma ÚNICA, conforme demanda, no prazo de 05
(cinco) dias úteis corridos após o recebimento da ordem de fornecimento;
Local de entrega: Almoxarifado Municipal, Endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº467 – Bairro:
Carapina – São Mateus – ES CEP: 29.933010.
O recebimento dos itens descritos neste documento deverá ser efetuado pela fiscalização do Contrato, da
seguinte forma:
 Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para posterior verificação da
conformidade com as especificações técnicas.
 Definitivamente, no prazo máximo de 06 (seis) dias úteis, depois de concluída a verificação da
qualidade e quantidade.
Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a
proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, e o
pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada.
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6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA
O transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa
vencedora, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente;
Caso os produtos sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos pela Prefeitura, ou em
quantidade inferior ao estabelecido, à empresa deverá substituí-lo ou complementá-lo em no máximo 24 (vinte
e quatro) horas;
Os materiais deverão ter garantia contra defeitos de fabricação, sem quaisquer ônus para a Secretaria
Municipal de Gabinete contado a partir da data da entrega dos equipamentos.
7. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO
A presente aquisição será fiscalizada pelo Sr. ANDRE LUIZ FUZARO MARTINS, nomeada no cargo efetivo de
Auxiliar Administrativo, matricula nº 060400 e o Sr. LUCIO MARCOS SALOMÃO DE SOUZA, nomeado no
cargo de Coordenador de Tecnologia, Comunicação e Inovação, matrícula nº 69860, lotados na Secretaria
requisitante e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1º e inciso II, do Art. 73, da Lei de
Licitações.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por meio de servidor designado, nos termos do art. 67 da Lei
n. º 8.666/93.
Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da entrega e
instalação dos equipamentos, fixando prazo para a sua correção.
Rejeitar, no todo, ou em parte, o objeto contratado, sem ônus para a MUNICIPALIDADE, se executados em
desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo.
Verificar a regularidade fiscal da empresa antes do pagamento.
Receber e atestar os documentos das despesas, quando comprovado a perfeita entrega dos equipamentos,
conforme consta deste Termo.
Efetivar os pagamentos na forma pactuada.
9. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após as medições, devidamente atestado em Boletim de
Medição, por meio de depósito na conta corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;
b) Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011.
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme IN/SRF nº 574/2005 e CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;
e) No caso de serviços, obras e/ou locações, Boletim de Medição atestado pela Secretaria requisitante
juntamente com o fiscal do contrato.
f) Relatório de Fiscalização.
A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no
subitem anterior implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
A PMSM reterá, na fonte, sobre o pagamento efetuado os tributos e contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 539/2005.
Se a empresa contratada for optante pelo SIMPLES, deve anexar à Nota Fiscal/Fatura documento que
comprove esta opção, na forma do Anexo IV, da IN/SRF nº 480/2004, alterada pela IN/SRF nº 539/2005,
situação em que incidirá a retenção no percentual estabelecido na Lei 123/06, devendo a CONTRATADA
discriminar o percentual na nota fiscal.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe
for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimos de
qualquer natureza.
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Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária.
9. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E MODALIDADE
O critério escolhido para a avaliação das propostas será PREGÃO ELETRONICO - MENOR PREÇO POR
LOTE, tendo em vista o melhor cumprimento das especificações deste Termo de Referência.
10. VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO
Os valores estimados para a aquisição dos equipamentos constam no Quadro Comparativo de Preços Valor
Médio apensado ao processo.
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel
timbrado do emissor, comprovando que a licitante forneceu produto/serviço idêntico ou similar, em
características ao objeto da presente licitação.
12. SANÇÕES
Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE poderá
aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:
0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não cumprimento de
exigência contratual ou solicitação da Fiscalização.
0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso no início dos
serviços, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida pelo CONTRATANTE.
0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia e por ocorrência, pelo atraso
na conclusão dos serviços.
5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medição (BM) do mês equivalente, no caso de ocorrer
paralisação dos serviços, por dia de paralisação.
Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do Contrato e Ordem
de Serviços.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, de conformidade com a
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 20% do
equivalente ao valor total estimado deste Contrato.
O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias:
5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe de apresentar a
Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP) ou apresente-as desconforme.
Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de recolhimento das
contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da CONTRATADA em atuação na
execução deste Contrato.
0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no pagamento de
seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor.
O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do art.
416, do Código Civil.
Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à CONTRATADA, a
multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total reajustado.
As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, em
consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste Contrato.
Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, lhe será
garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.
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As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário, serão
sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter havido alteração durante a vigência.
Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os valores
recebidos em razão da aplicação de multas moratórias.
13. CONDIÇÕES GERAIS
A quantidade a ser entregue será de acordo com as necessidades da Secretaria requisitante;
O transporte até o local solicitado será de inteira responsabilidade da empresa contratada;
O município se obriga a pagar o quantitativo entregue e aceito pelo município, devidamente atestado nas notas
fiscais;
Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da
aceitação da proposta e do recebimento dos equipamentos:
Não serão aceitos produtos em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de
Referência;
Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 30 (trinta) dias a contar da data de entrega das
propostas de preços;
Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com
impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
aquisição e entrega dos equipamentos cotados, bem como transporte, custos, estocagem até a entrega total
do objeto, carga e descarga, testes, leis sociais e tributos.
São Mateus – ES, 26 de setembro de 2019.

Elaborado e Aprovado por:

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de ciência, tecnologia, inovação, educação profissional e trabalho
Matricula nº 10.900/2019.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

Empresa: ____________(Nome da Empresa)____________
AO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
(SERVIDOR DE DADOS/REDE, NOBREAKS E RACKS), LICENÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
(INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES E SISTEMAS) DESTINADA A ATENDER A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES
Prezados Senhores:
Pela presente formulamos Proposta Comercial para REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO
DE MATERIAL PERMANENTE (SERVIDOR DE DADOS/REDE, NOBREAKS E RACKS), LICENÇAS E
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES E SISTEMAS)
DESTINADA A ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES abaixo, com entrega
conforme demanda, de acordo com todas as condições do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019 e seus
anexos.
MODELO
Item

UND

QUANT

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

1
INFORMAR O VALOR DO TOTAL: R$
Compõem nossa proposta os seguintes anexos:
Anexo I – Descrição do objeto;
Anexo II – Proposta Comercial;
Anexo III – Exigências para Habilitação;
Anexo IV – Declaração de superveniência;
Anexo V – Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
Sem mais para o momento, firmamo-nos.
Atenciosamente,

_____________________________________________
Identificação e assinatura do representante legal/carimbo
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ANEXO III
EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

1 DA HABILITAÇÃO
Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza,
não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião
de notas ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de
documento” em substituição aos documentos requeridos neste edital.
1.1.

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus atuais
administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de Diretoria em exercício;
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.

1.2.

DA REGULARIDADE FISCAL
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (cartão CNPJ).
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame.
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Conjunta PGFN/RFB, Conforme a Portaria
RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal;
e) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu
ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.
f) comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos relativos ao domicílio ou
sede da proponente.
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n°
12.440/2011.

1.3.

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Declaração de inexistência de fato impeditivo para a habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº
8.666/93, conforme modelo constante no Anexo V deste edital;
b) Declaração em atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo constante do
anexo VI deste edital;
c) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento de
objetos que tenham características semelhantes ao desta licitação.
1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA
a) Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no
máximo 30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação.
a.1) Caso a empresa licitante esteja em recuperação judicial, a certidão de recuperação judicial deverá constar o
Estado em que se encontra a referida recuperação judicial para análise da situação fática/jurídica da empresa.
Observação:
OBS: As empresas cadastradas no SICAF/FEDERAL poderão deixar de apresentar as documentações exigidas
nos itens 1.1 letras “a” à “d” e 1.2 letra “a” à “d”, substituindo-os pelo referido Certificado, obrigando-se, no
entanto, a declarar sob as penalidades legais cabíveis, a inexistência de fato superveniente impeditivo da
habilitação, conforme modelo anexo V.

FRANCISCO PEREIRA PINTO
Secretário Municipal de ciência, tecnologia, inovação, educação profissional e trabalho
Matricula nº 10.900/2019
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ANEXO IV - MODELO

LOCAL E DATA
Ao:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES

DECLARAÇÃO

A empresa ________(Nome da Empresa)_________, estabelecida
à __________(Endereço
Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº __________________, declara sob as
penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 017/2019.

______________________________________________
(nome e identificação do representante legal)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019
ANEXO V – MODELO
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a)
o
o
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n ............................ e do CPF n
o
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n 8.666, de 21 de junho de
o
1993, acrescido pela Lei n 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................
(data)

...........................................
Representante Legal
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019
ANEXO VI
DADOS COMPLEMENTARES DO REPRESENTANTE, CREDENCIADO, PARA ASSINAR O CONTRATO.

NOME:
Nº C.I.:
Nº CPF:
PROFISSÃO:

ÓRGÃO EMISSOR:
UF:

UF:

NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:

ENDEREÇO COMPLETO DA PESSOA JURÍDICA – TELEFONE e E-MAIL:

[cidade] , _____ de _________________ de 2018.

Assinatura e Carimbo

Observação:
Caso o representante seja procurador legal da empresa, anexar a procuração juntamente com a
documentação.
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ANEXO VII
Processo nº 011.863/2019
Pregão Presencial nº 017/2019

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
27.167.477/0001-12, com sede na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 70, Centro, São Mateus - ES, neste
ato representado pelo ____________________________, Sr xx (qualificação), considerando o julgamento da
licitação na modalidade de PREGÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob nº. ............, do processo
018.327/2019, RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas, de acordo com a
classificação por elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pelos Decretos nºs
3.555/2000, 3.784/2001, 7.892/2013, Decreto 7.054/2013 e pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações e
em conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital de Registro
de Preço n° ........., que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços
apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do processo nº .................. .
CLÁUSULA SEGUNDA
2. DO PREÇO
2.1 - Nos preços já estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros,
fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra.
2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto na cláusula terceira deste
instrumento.
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão
advir facultada, a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição pretendida nas
hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
CLÁUSULA TERCEIRA
3. DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.1 – Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado pelo
mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado;
b) frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido;
c) convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
3.2 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante oferta de
justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção administrativa, desde que
as justificativas sejam motivadamente aceitas e o requerimento ocorra antes da emissão de ordem de
fornecimento;
b) Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de negociação.
3.3 – Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
3.4 – Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de revisão, como
forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas.
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3.5 – A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte interessada comprove
a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em
majoração ou minoração de seus encargos.
3.5.1 – Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos
no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
3.5.2 – Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação
inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento, modalidade que
não será admitida neste registro de preços, posto que a sua vigência não supera o prazo de um ano.
3.5.3 – Não será concedida a revisão quando:
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação
da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos
atribuídos à parte interessada;
d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios
encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.
3.5.4 – Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de
análise pela Procuradoria Geral do Município, e não poderá exceder o preço praticado no mercado.
CLÁUSULA QUARTA
4. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:
4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor:
a) não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços;
b) não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior aos praticados no
mercado;
d) incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
4.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a
impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às exigências do instrumento
convocatório e da Ata de Registro de Preços.
4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla defesa e o
contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente.
4.2.1 – O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção
administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo particular, observados os
critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste instrumento.
4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de
correspondência, com aviso de recebimento.
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada
através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro
dia subsequente ao da publicação.
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos fatos que justificam o pedido, para
apreciação, avaliação e decisão da Administração.
CLÁUSULA QUINTA
5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 Os pagamentos serão realizados mediante "Contra Nota de Empenho de Despesa" face ao "Boletim de
Medição" elaborado pela fiscalização do contrato, bem como relatórios internos de fiscalização;
5.2 Todo fornecimento deverá ser evidenciado com fotos por parte da fiscalização do contrato;
5.3 A empresa Contratada, para efeito de recebimento deverá apresentar todos os documentos constantes do
check list anexo ao contrato.
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5.4 O pagamento será programado imediatamente após o efetivo fornecimento do material, por meio de
depósito na conta corrente da contratada, através de Ordem Bancária, após a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Nota Fiscal/Fatura de serviços discriminativa, em via única, devidamente atestada pela Secretaria
requisitante, assim como pelo fiscal do contrato;
b) Certidão Negativa de Débito – CND Federal; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo
Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011.
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; e
d) Certidão Conjunta perante a Secretaria da Receita Federal, e a Procuradoria da Fazenda Nacional e
CND Estadual e Municipal na sede do Licitante;
e) Boletim de Medição atestado pelo fiscal do contrato.
f) Relatório de Fiscalização e Fotográfico.
g) Relatório e planilha de Acompanhamento Contratual.
5.5 A apresentação de Nota Fiscal/Fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida
no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa contratada para regularização, sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.
5.6 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendência de liquidação ou qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, sem que isso gere direito
a acréscimos de qualquer natureza.
5.7 Considera-se data do pagamento o dia da efetiva entrega da Ordem Bancária na unidade bancária.
CLÁUSULA SEXTA
6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado do dia posterior à
data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.
6.2 - Os contratos que por ventura vierem a ser celebrados deverão ter sua duração adstrita à vigência do
crédito orçamentário.
CLÁUSULA SÉTIMA
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
021010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E TRABALHO.
0210021010.0412604682.001 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria.
44905200000 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.
Fonte do Recurso: 10010000000 – RECURSOS ORDINÁRIOS.
CLÁUSULA OITAVA
8. DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A ORDEM DE FORNECIMENTO
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da aquisição com os
fornecedores, nos termos do parágrafo 4°, do art. 62, da Lei 8.666/93, devendo o seu resumo ser publicado,
em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93.
8.2 – Quando houver necessidade de aquisição dos materiais por algum dos órgãos participantes da Ata, o
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para receber a ordem de fornecimento no prazo de até
01 (um) dia útil.
8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos termos do art. 64,
§ 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante classificado, durante o seu transcurso, e desde
que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
8.4 – Se o licitante classificado em primeiro lugar se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não
dispuser de condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de
fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em fornecer os
produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado observada a ordem de classificação.
CLÁUSULA NONA
9. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
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9.1 A entrega deverá ocorrer na Almoxarifado Municipal, Endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos,
nº467 – Bairro: Carapina – São Mateus – ES CEP: 29.933010; no prazo de 05 (cinco) dias úteis

corridos após o recebimento da ordem de fornecimento.
9.2 O recebimento dos itens descritos neste documento deverá ser efetuado pela fiscalização do
Contrato, da seguinte forma:
 Provisoriamente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para posterior verificação
da conformidade com as especificações técnicas.
 Definitivamente, no prazo máximo de 06 (seis) dias úteis, depois de concluída a
verificação da qualidade e quantidade.
9.3 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em
desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada
será notificada, e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada.
CLÁUSULA DÉCIMA
10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DA ATA
10.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços efetivamente prestados, medidos e
faturados.
10.2 Acompanhar as medições dos serviços procedidas pela CONTRATADA, assinando os Boletins de
Medição ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias.
10.3 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas na execução dos
serviços, fixando prazos para sua correção.
10.4 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da
suspensão da prestação de serviços.
10.5 Observar o cumprimento por parte da CONTRATADA relativo a cessão de mão de obra.
DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
10.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Contratante e/ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto ora contratado, isentando o contratante de todas as reclamações que
surjam subseqüentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou
jurídica envolvida no fornecimento dos respectivos produtos;
10.2 A Contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a contratação;
10.3 Fornecer produtos novos, de primeiro uso, no prazo fixado neste termo, após aprovação pela
Administração da Contratante, que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso não satisfaçam os padrões
especificados;
10.4 Fornecer os produtos com garantia, observados os prazos mínimos estabelecidos neste Termo, contados
do recebimento definitivo do(s) materiais(s); na localidade de entrega dos mesmos;
10.5 Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela contratante, bem como atender suas reclamações
inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção
das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela contratante.
10.6 A CONTRATADA deverá permitir livre acesso dos servidores do Ministério da Justiça bem como do
Tribunal de Contas aos seus documentos contábeis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Segue abaixo as sanções previstas para efeito de descumprimento de contrato:
11.1 - A Licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ATA ou o
contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar documentação falsa, não mantiver a
proposta, fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e de contratar com a administração pública e será descredenciada no
SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere
o inciso XIV do artigo 4º da Lei nº 10.520/2002, sem prejuízo das multas e demais cominações legais”.
11.2 - Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:
29-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
Estado do Espírito Santo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não cumprimento
de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização.
0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso no início
dos serviços, estabelecido na Autorização de Serviço (AS) emitida pelo CONTRATANTE.
0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia e por ocorrência, pelo
atraso na conclusão dos serviços.
5% (cinco por cento) sobre o valor do Boletim de Medição (BM) do mês equivalente, no caso de ocorrer
paralisação dos serviços, por dia de paralisação.
Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura da Ata, do
Contrato e da Ordem de Serviços.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, de
conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias será limitado a 20% do
equivalente ao valor total estimado deste Contrato.

11.3 - O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe de
apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme.
b) Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de recolhimento das
contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da CONTRATADA em atuação na
execução deste Contrato.
c) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no pagamento
de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor.
11.4 - O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do art.
416, do Código Civil.
11.5 - Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total
reajustado.
11.6 - As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, em
consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste Contrato.
11.7 - Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa, lhe
será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.
11.8 - As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário,
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter havido alteração durante a
vigência.
11.9 - Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
12 - DA RESCISÃO
A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93,
no que couberem com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
13 - DOS ADITAMENTOS
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o

A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei n 8.666/93, após manifestação
formal da Procuradoria Geral do Município, observado o disposto no art. 11, §1º do Decreto Municipal nº
9.323/2017.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
14 DOS RECURSOS
Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do art. 109, da
o
Lei n 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
15 DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1 A presente aquisição será fiscalizada pelo Sr. ANDRE LUIZ FUZARO MARTINS, nomeada no cargo
efetivo de Auxiliar Administrativo, matricula nº 060400 e o Sr. LUCIO MARCOS SALOMÃO DE SOUZA,

nomeado no cargo de Coordenador de Tecnologia, Comunicação e Inovação, matrícula nº 69860,
lotados na Secretaria requisitante e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1º e
inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações.
Forma detalhada como se dará a fiscalização:
15.2 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade
da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666/1993 e do artigo 6º do Decreto nº
2.271/1997.
15.3 A verificação da adequação da prestação dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios
previstos no contrato e anexos.
15.4 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na legislação vigente, podendo culminar
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/1993.
15.5 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da CONTRANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da
Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
16 DO FORO
Fica eleito o foro de São Mateus para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente
deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para igual
distribuição, para que produza seus efeitos legais.
São Mateus, ____ de __________ de ______.
ÓRGÃO GERENCIADOR:
_________________________________

FORNECEDORES CREDENCIADOS
1º COLOCADO: _______________________________
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..................
ANEXO I da Ata de Registro de Preços
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº ............., celebrada entre a SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTES e as Empresas cujos preços estão a seguir
registrados GLOBAL, em face à realização do Pregão ................ .

ITEM
1 - descrição

FORNECEDOR QUANT.
1º)
2º)
3º)
4º)

REGIÃO I
MARCA
PREÇO UNIT.
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ANEXO VIII
Ordem de Fornecimento de PRODUTOS nº XXX/2019
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...........
À
Empresa

Endereço:

CNPJ

Telefone

Fax

Autorizamos V.S.ª a fornecer os produtos adiante discriminados, observadas as especificações e demais
condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão nº. .......... , da Ata de Registro de Preços acima
referenciada e à sua proposta de preços - Processo nº. .................................
I – DO OBJETO
ITEM DESCRIÇÃO

II

MARCA

UNID.

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

III – DAS DEMAIS CONDIÇÕES
As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, obedecerão ao disposto na ata de
registro de preços em epígrafe.

Recebi o original desta Ordem de Fornecimento, ciente das condições estabelecidas.
São Mateus/ES, ....... de ............................ de 2019.
__________________________
FORNECEDOR
(assinatura e carimbo)
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ANEXO IX
Processo nº 011.863/2019
Pregão Presencial nº 017/2019

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES E A EMPRESA:
O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
27.167.477/0001-12, com sede na Rua Alberto Sartório, nº 400, Bairro Carapina, São Mateus - ES, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sr ...................
(qualificação), e a Empresa ............................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº. .............................., estabelecida na ..................................................., doravante denominada
CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. (a) ........................................................................, nacionalidade,
estado civil, profissão, portador do CPF nº. .............................. e CI nº. ..................., residente na
....................................................., tendo em vista o Pregão Eletrônico nº. 017/2019, e o Processo nº.
011.863/2019 e outros, nos termos das Leis nº.s 10.520/2002 e 8.666/1993, proposta julgada e aceita pela
Pregoeira Oficial da PMSM, resolvem assinar o presente contrato que reger-se-á pelas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SERVIDOR DE
DADOS/REDE, NOBREAKS E RACKS), LICENÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES E SISTEMAS), para atendimento à SECRETARIA MUNICIPAL DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TRABALHO, de acordo com o descrito
no Anexo I, deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO
2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a esta
PMSM, conforme especificado abaixo:
xxxx
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O presente contrato tem por valor total estimado a quantia de R$ __________________
(___________________), ressalvando-se o direito do município efetuar o pagamento após a entrega do objeto,
conforme planilha de preços unitários (anexo I do contrato).
3.1.1. O pagamento do preço pactuado será efetuado após a entrega do objeto, devendo a Contratada, emitir
as respectivas Notas Fiscais que devidamente comprovadas e atestadas pelo Órgão Gestor do Objeto desta
licitação, por meio do Boletim de Medição, deverão ser pagas até 30 (trinta) dias após a prestação dos
serviços.
3.2. Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de Débito de INSS e
FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em cartório), CNDs Federal, Estadual e
Municipal do município da sede da empresa CONTRATADA, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme Lei n° 12.440/2011, que deverão ser anexadas à(s)
nota(s) fiscal(ais) atestada(s) pelo Secretário e gestor do contrato juntamente com o relatório de fiscalização.
3.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela
Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.
3.4. Estão incluídos no valor GLOBAL os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, embalagens,
licenças, despesas de frete, combustíveis, lubrificantes, manutenção, motoristas, tais como despesas
necessárias para o fornecimento e entrega dos respectivos produtos.
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3.5. Os valores estipulados no presente contrato são irreajustáveis, salvo por fato superveniente devidamente
comprovado e deferido pelo município.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL
4.1. O Contrato decorrente da referida aquisição deverá ter vigência de xxxx dias após a assinatura da ordem
de fornecimento.
CLÁUSULA QUINTA- DA ENTREGA E FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
5.1 O objeto do presente Contrato deverá ser entregue de forma ÚNICA, em até 05 (cinco) dias úteis, contados
a partir da emissão da ordem de fornecimento.
5.2 O recebimento será PROVISÓRIO por até 5 dias para conferência e após essa data DEFINITIVO;
5.3 Frete: por conta da contratada;
5.4 Local de entrega do produto: Setor de Almoxarifado da PMSM, situado no seguinte endereço: Rodovia
Othovarino Duarte Santos, n° 467, Bairro Carapina, CEP 29.930.010, São Mateus/ES - Ao lado da “Ricon
Pneus”.
5.5 Horário: das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00.
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
6.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto do presente contrato, sempre em regime de atendimento à
fiscalização do preposto do Contratante, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do
cumprimento deste contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A presente aquisição será fiscalizada pelo Sr. ANDRE LUIZ FUZARO MARTINS, nomeada no cargo
efetivo de Auxiliar Administrativo, matricula nº 060400 e o Sr. LUCIO MARCOS SALOMÃO DE SOUZA,

nomeado no cargo de Coordenador de Tecnologia, Comunicação e Inovação, matrícula nº 69860,
lotados na Secretaria requisitante e dar-se-á mediante termo circunstanciado, na forma do § 1º e
inciso II, do Art. 73, da Lei de Licitações.
CLÁUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO
8.1. É vedada a sub-contratação total ou parcial da execução do objeto deste Contrato, salvo no caso de
autorização prévia do contratante que não excederá o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).
CLÁUSULA NONA - DA ASSINATURA DO CONTRATO
9.1. A assinatura do presente contrato fica condicionada a apresentação por parte da Contratada, de cópia da
Certidão Negativa de Débito – CND (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação – CRF (FGTS)
atualizadas e CNDs da Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede da contratada e Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas.
9.2. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Contratada perante
o Sistema de Seguridade Social (INSS), do Certificado de Regularidade de Situação – CRF (FGTS), Federal,
Estadual e Municipal, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, estiverem com os prazos de validade
vencidos, o Contratante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos
do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
9.3. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será notificada
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação
das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
9.4. Quando a Contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação
regular ou se recusar a assinar o contrato, será convocada a licitante subseqüente, na ordem de classificação,
e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, com vistas à celebração da
contratação, em conformidade com o artigo 4º, inciso XXIII da Lei 10.520/02.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
10.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Contratante e/ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto ora contratado, isentando o contratante de todas as reclamações que
surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou
jurídica envolvida no fornecimento dos respectivos produtos.
10.2 A Contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a contratação.
10.3 A CONTRATADA deverá permitir livre acesso dos servidores do Ministério da Justiça bem como do
Tribunal de Contas aos seus documentos contábeis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1. Havendo interesse público, o presente contrato poderá ser rescindido conforme previsão nos arts. 78 e
79 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12. 1. Em notificação escrita e sem prejuízo da faculdade de rescindir este Contrato, o CONTRATANTE
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes multas moratórias:
a. 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo não
cumprimento de exigência contratual ou solicitação da Fiscalização.
b. 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia, pelo atraso no
fornecimento dos brinquedos, estabelecido na Autorização de Fornecimento (AF) emitida pelo
CONTRATANTE.
c. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato pela recusa injustificada da assinatura do
Contrato e Ordem de Serviços.
12. 2. Suspensão temporária de participação de licitações, nos moldes do artigo 87, inciso II da lei
8.666/1993.
12. 3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, de
conformidade com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
12. 4. O montante correspondente à soma dos valores básicos das multas moratórias, será limitado a 20% do
equivalente ao valor total estimado deste Contrato.
12. 5. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes multas compensatórias:
a. 5% (cinco por cento) sobre o valor da fatura do mês equivalente, caso a CONTRATADA deixe de
apresentar a Guia da Previdência Social (GPS) e/ou a Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) ou apresente-as desconforme.
b. Entende-se desconforme a GPS e/ou a GFIP que não contenha a comprovação de recolhimento
das contribuições previdenciárias e/ou de FGTS de todos os empregados da CONTRATADA em
atuação na execução deste Contrato.
c. 0,03% (três centésimos por cento) do valor total estimado deste Contrato, por dia de atraso no
pagamento de seus empregados, após o prazo previsto na legislação em vigor.
12. 6. O CONTRATANTE, sem prejuízo da faculdade de rescindir o presente Contrato, poderá aplicar à
CONTRATADA as multas compensatórias, respondendo ainda a CONTRATADA por qualquer indenização
suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do art.
416, do Código Civil.
12. 7. Pelo descumprimento total do objeto contratual será aplicada, mediante notificação escrita à
CONTRATADA, a multa compensatória no valor correspondente a 100% (cem por cento) do valor total
reajustado.
12. 8. As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer outras previstas em lei ou neste
Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE, em
consequência do inadimplemento de qualquer condição ou Cláusula deste Contrato.
12. 9. Quando a CONTRATADA for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de multa,
lhe será garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa.
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12. 10. As multas têm como base de cálculo o valor total deste Contrato, salvo especificação em contrário,
serão sempre calculadas sobre o valor original do mesmo, independente de ter havido alteração durante a
vigência.
12. 11. Em caso de aplicação de multa compensatória, de seu montante deverão ser deduzidos todos os
valores recebidos em razão da aplicação de multas moratórias.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
13.1. Quando necessária a modificação no valor contratual, em decorrência de acréscimos ou diminuição
quantitativa de seu objeto, poderá ocorrer até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
servindo de base o valor unitário da proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
14.1 Alocar recursos financeiros e orçamentários necessários ao fornecimento dos brinquedos pedagógicos;
14.2 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelo fornecimento efetivamente prestado, medido e
faturado;
14.3 Acompanhar a medição do fornecimento efetuado pela CONTRATADA, assinando o Boletim de Medição
ou oferecendo, de imediato, as impugnações que julgar necessárias;
14.4 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, defeitos e irregularidades encontradas no fornecimento dos
brinquedos pedagógicos, fixando prazos para sua correção;
14.5 Notificar, por escrito, à CONTRATADA, da aplicação de eventuais multas, de notas de débitos e da
suspensão do fornecimento dos produtos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade por danos causados ao Contratante e/ou a terceiros,
decorrentes da execução do objeto ora contratado, isentando o contratante de todas as reclamações que
surjam subsequentemente, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos, ou de qualquer pessoa física ou
jurídica envolvida no fornecimento dos respectivos produtos;
15.2 A Contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação
e qualificação exigidas para a contratação;
15.3 Fornecer produtos novos, de primeiro uso, no prazo fixado neste termo, após aprovação pela
Administração da Contratante, que a si reserva o direito de rejeitá-lo, caso não satisfaçam os padrões
especificados;
15.4 Fornecer os produtos com garantia, observados os prazos mínimos estabelecidos neste Termo, contados
do recebimento definitivo do(s) materiais(s); na localidade de entrega dos mesmos;
15.5 Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela contratante, bem como atender suas reclamações
inerentes ao fornecimento do objeto, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção
das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela contratante.
15.6 A CONTRATADA deverá permitir livre acesso dos servidores do Ministério da Justiça bem como do
Tribunal de Contas aos seus documentos contábeis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato compatibilidade com a obrigação
assumida, bem como todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;
16.2 Naquilo em que for omisso, o presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº. 10.520/2002 e
8.666/1993 e pelas condições estabelecidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2019.
16.3 A CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da CONTRATANTE quanto ao cumprimento da
legislação pertinente.
16.4 Não será aceito objeto/materiais em desacordo com as especificações constantes do presente Termo de
Referência – Anexo I do Edital que deu origem a este Contrato;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO
17.1. A administração Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil
do mês subsequente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único do
artigo 61 da lei 8.666/1993.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento fica eleito o Foro da Comarca de São
Mateus - ES, por mais privilegiado que outros sejam.
18.2. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma,
na presença de testemunhas.
São Mateus, ____ de ______________ de 2019.

FRANCISCO PEREIRA PINTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TRABALHO
Município de São Mateus
CONTRATANTE
Nome
Cargo
Empresa
CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
_______________________________
Nome:
CPF(MF):

________________________________
Nome:
CPF(MF):
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