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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 002-2022 

 

O Consórcio Itermunicipal de Educação e Ensino do Paraná, de 

acordo com seu Estatuto Social e Portaria nº 001/2022 que nomeia como pregoeiro 

Luis Guilherme Cuenca Borsatto, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 

informação – INTERNET, torna público para conhecimento dos interessados que na 

data, horário e local abaixo indicado, em obediência ao disposto na Lei no 10.520, de 

17/07/2002, nos Decretos Federais nº 3.555/2000, no 7.892/13 e nº 10.024/19; no 

Acordo de Cooperação Técnica para Utilização de Sistema Informatizado de Licitações 

firmado entre o Consórcio Intermunicipal de Educação e Ensino do Paraná e o Banco 

do Brasil S/A e, subsidiariamente, às Leis Federais no 8.078/90 (CDC), no 8.666/93, 

no 9.784/99 e suas alterações e demais legislações complementares e Lei Estadual nº 

15.608/07, fará realizar Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, por 

Sistema de Registro de Preços do tipo menor preço por lote, para fins de registro 

de preços, na forma e datas abaixo:     

  

ABERTURA E DIVULGAÇÃO DE PROPOSTAS: 08:30h do dia 05/05/2022 

INÍCIO DA SESSÃO/DISPUTA DE LANCES: 09:00h do dia 05/05/2022 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto: 

a seleção de propostas para contratação de empresa especializada na 

comercialização de Computador Desktop, Notebook, Impressora, Projetor e Webcam, 

através do Sistema de Registro de Preços, COM ENTREGAS PARCELADAS, para 

disponibilização aos municípios consorciados do CIEDEPAR (lista completa disponível 

no site do Consórcio, www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses. 

 

1.1.1 – Poderão ser incluídos novos municípios ao longo da vigência da ata de registro 

de preços. 

 

2 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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2.1 - O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 

fases. 

2.2 - Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Consórcio Intermunicipal de 

Educação e Ensino do Paraná, denominado pregoeiro, mediante a inserção e 

monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, 

constante da página eletrônica www.licitacoes-e.com.br. 

2.3 - O Consórcio não se obriga a adquirir dos licitantes vencedores os itens 

relacionados, nem as quantidades indicadas no Anexo I, podendo até realizar licitação 

específica para aquisição de um ou demais itens, hipótese que, em igualdade de 

condições, o beneficiário do Registro terá preferência, nos termos do Artigo 15, 

parágrafo 4º da Lei 8.666/93. 

 

3 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

3.1 - Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a 

dotação orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de 

empenho, autorização de fornecimento, ou outro documento equivalente. 

 

4 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

4.1 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro através de correio eletrônico, no endereço 

licitacao@ciedepar.com.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da 

sessão pública. 

4.1.1 – O pregoeiro responderá os pedidos de esclarecimento no prazo de 2 

(dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido. 

 

5 – DO ACOLHIMENTO, ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 

5.1 – O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para 

acolhimento e abertura das propostas, atentando, também, para a data e horário do 

início da disputa, no site www.licitacoes-e.com.br. 
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5.2 – As propostas dos fornecedores poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até 

a data e hora definidas em edital e replicadas no sistema para a abertura das propostas. 

5.3 – Após o prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou 

alteração de propostas. 

5.4 – Durante o cadastro da proposta no site www.licitacoes-e.com.br, o licitante deverá 

informar marca (nome fantasia, se houver), e demais informações do produto. 

 

6 – DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

6.1 – 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. 

 

7 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1 – Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

7.2 – Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que 

se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

b) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou impedimento de licitar 

imposta pelo Consórcio, ou pela Administração direta do Estado do Paraná, ou ainda 

pelos municípios que integram este Consórcio, nos termos do artigo 87, III da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

c) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de governo, nos termos do artigo 87, 

IV da Lei Federal nº 8.666/93, e ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da 

Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei nº. 

8.666/93; 

d) estejam sob falência, recuperação judicial/extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

e) as hipóteses previstas no art. 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações; 

f) estejam em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual, Municipal (ou 

Distrito Federal). 
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7.3 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá, quando do cadastramento 

da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar seu regime de tributação 

para fazer valer o direito de prioridade no desempate. (artigos 44 e 45 da Lei 

Complementar 123/2006). 

 

8 - DA HABILITAÇÃO 

8.1 -  Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido. 

8.2 -  Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de 

validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 60 

(sessenta) dias corridos contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de 

inscrição no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica. 

8.3  HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.3.1 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores 

ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade de ações, 

acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus 

administradores; 

8.3.2 - Registro comercial (requerimento de empresário), no caso de empresa 

individual; 

8.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada 

de prova da diretoria em exercício; 

8.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento expedido no país e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim 

o exigir; 

8.3.5 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8.4 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

8.4.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade 

Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 
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8.4.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede 

do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria Estadual 

competente; 

8.4.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 

sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria 

Municipal competente; 

8.4.4 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, 

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 

8.4.5 – Prova de regularidade perante a justiça do trabalho, mediante 

apresentação de certidão 

emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

 

8.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.5.1 - Atestado(s) de capacidade técnica da licitante, emitido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou 

forneceu SATISFATORIAMENTE executou ou executa, a contento, os serviços 

ou produtos referente ao objeto deste processo licitatório. 

8.5.2 - atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica, de direito 

público ou privado, em papel timbrado, que comprove a aptidão para 

desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades e prazos com o objeto, demonstrando que a empresa licitante 

executa ou executou, fornecimento de produtos da mesma natureza do ora 

licitado. 

8.5.2.1 - Poderão ser solicitada(s) cópia(s) de contrato(s), atestado(s), 

declaração(ões) ou outros documentos idôneos que comprove(m) as 

informações dos atestados apresentados, por meio de diligências. 

8.5.2.2 - Somente serão aceitos atestados de capacidade técnica 

expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido no 

mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver sido firmado 

para ser executado em prazo inferior. 

8.5.2.3 - Poderão ser somados os quantitativos de atestados distintos, 

sendo considerado o conjunto, desde que os serviços tenham sido 
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realizados no mesmo período, com vistas a atestar a capacidade 

operacional da empresa para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação. 

 

9 – ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

9.1 – O certame será conduzido pelo pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 

atribuições: 

a - conduzir a sessão pública; 

b - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao 

edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração desses documentos; 

c - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no 

edital; 

d - coordenar a sessão pública e o envio de lances; 

e - verificar e julgar as condições de habilitação; 

f - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos 

de habilitação e sua validade jurídica; 

g - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; 

h - indicar o vencedor do certame; 

i - adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

j - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 

k - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a 

sua homologação; 

l - propor a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidade visando 

à aplicação de penalidades. 

9.2 – Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório. 

 

10 – CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

10.1 – 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. 
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10.2 – É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 

10.3 – 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. 

 

11 – 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, no endereço 

www.licitacoes-e.com.br, observada data e horário limite estabelecidos. 

11.2 – 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. 

11.3 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos 

deste Edital. 

 

12 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO 

JULGAMENTO 

12.1 – A partir do horário previsto no Edital e no sistema – 09:00h do dia 05/05/2022– 

terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de 

preços recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas. Após o 

prazo previsto para acolhimento, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração de 

propostas. 

12.1.1 – Somente serão aceitas propostas que ofertem o quantitativo total 

estabelecido para cada lote, conforme Termo de Referência. 

12.2 – Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputa 

e ordenadas por valor, de forma decrescente. O sistema não identificará os autores dos 

lances aos demais participantes. 

12.3 – Os lances deverão considerar o valor total do lote. 

12.4 – Será utilizado o modo de disputa ABERTO, conforme regulamentação dada pelo 

Art. 32º do Decreto federal nº 10.024/2019. 
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12.5 – Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar 

conectados ao sistema para participar da sessão de lances. O pregoeiro iniciará a 

disputa de cada item individualmente, no qual os fornecedores deverão ofertar seus 

lances. A cada lance ofertado os participantes serão informados, em tempo real, de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

12.5.1 – O andamento da disputa seguirá o disposto no Decreto federal nº 

10.024/2019 e o regulamento operacional do sistema Licitações-e do Banco do 

Brasil. 

12.5.2 – O intervalo de tempo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 

poderá ser inferior a 3 (três) segundos tanto para lances intermediários, quanto 

para cobrir a melhor oferta. O sistema inibirá aqueles lances que sejam 

registrados em desconformidade com os intervalos aqui estabelecidos. 

12.5.3 – O intervalo de valor entre os lances enviados será de no mínimo R$ 

1,00 (um real), tanto para o próprio fornecedor em relação ao seu último lance, 

quanto para a disputa entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala. O 

sistema inibirá aqueles lances que sejam registrados em desconformidade com 

os intervalos aqui estabelecidos. 

12.6 – No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão Eletrônico, em período de até 10 (dez) minutos, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados. 

12.6.1 – No caso de desconexão com o pregoeiro por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e reiniciada somente no 

mínimo 24 (vinte e quatro) horas após comunicação aos participantes. 

12.7 – Após a etapa de envio de lances, se for constatado que microempresa ou 

empresa de pequeno porte ofertou proposta com valor de até 5% superior à proposta 

mais bem classificada, o sistema aplicará os critérios para desempate, conforme 

estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

O pregoeiro, então, convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte para que, 

no prazo de 5 (cinco) minutos, apresente proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, situação em que será arrematado em seu favor o objeto licitado. 

12.7.1 – Após encerrada a sessão de lances, as empresas participantes que se 

enquadrarem nos critérios do item 12.7 serão convocadas através de mensagem 
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via sistema, com prazo de 24 horas para manifestação, estando sujeitas à 

preclusão. 

12.8 – O não envio dos documentos de habilitação poderá resultar na aplicação das 

sanções previstas no item 6 do Termo de Referência, podendo o pregoeiro convocar 

a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. 

12.9 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor 

desatender às exigências de habilitação, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem 

de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 

que atenda o Edital. 

12.10 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

12.11 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será 

adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço. 

 

13. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

13.1 – Até 3 (três) úteis dias antes da data fixada para recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, através de correio 

eletrônico, utilizando o endereço licitacao@ciedepar.com.br. 

13.1.1 – O pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias 

úteis constados do recebimento da impugnação. 

13.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro 

poderá fazê-lo, manifestando sua intenção através do sistema eletrônico, 

imediatamente após a empresa arrematante ser declarada vencedora da disputa pelo 

pregoeiro. O licitante terá o prazo de 24 horas, contados a partir da declaração do 

vencedor do lote no sistema, para manifestar a intenção de recurso, que deverá ser 

inserida no campo apropriado do sistema eletrônico, acompanhada de motivação. Após 

o decurso desse prazo, na ausência de manifestações, o sistema bloqueará 

automaticamente o referido campo. As razões do recurso deverão ser apresentadas no 

prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar, se 

desejarem, contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 

do prazo do recorrente. 
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13.2.1 – As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser encaminhadas através 

de correio eletrônico, utilizando o endereço licitacao@ciedepar.com.br. 

13.3 – 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. 

13.4 – O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos que não 

podem ser aproveitados. 

13.5 – O licitante desclassificado antes da fase de disputa, também poderá manifestar 

a sua intenção de interpor recurso, no prazo estabelecido no item 13.2 deste edital. 

13.6 – O licitante que desejar vistas ao processo deverá enviar solicitação através de 

correio eletrônico, utilizando o endereço licitacao@ciedepar.com.br. O pregoeiro 

agendará uma data e horário para tal diligência, de modo a não prejudicar o andamento 

da licitação e a etapa de análise de documentação. 

 

14 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 

14.1 – A empresa participante deverá encaminhar a proposta inicial, exclusivamente via 

sistema, concomitantemente com a documentação de habilitação, assinada pelo 

Representante Legal da Empresa, citado nos documentos de habilitação. 

14.1.1 – A proposta deverá apresentar identificação inequívoca da empresa, 

constando Razão Social, CNPJ, endereço completo e endereço de correio 

eletrônico. 

14.1.1.1 – O endereço de correio eletrônico mencionado acima será 

utilizado para asconvocações para assinatura de ata e retirada de 

empenhos e demais comunicações referentes ao processo. 

14.1.2 – A proposta deverá apresentar os dados bancários para fins de 

pagamento. A conta bancária informada deve estar vinculada ao CNPJ da 

empresa participante, considerando inclusive os dígitos que indicam matriz ou 

filial. 

14.1.3 – A proposta deverá conter valor unitário e total de cada item em moeda 

corrente, já incluídas quaisquer outras despesas como: impostos, fretes, 

seguros, taxas de descarga, montagem, embalagens, etc. 
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14.1.4 – Para composição do preço unitário e total do item, os participantes 

deverão considerar até 02 (dois) dígitos após a vírgula. 

14.1.5 – A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) 

dias. 

14.2 – Após o encerramento da etapa de lances, a empresa arrematante deverá enviar, 

via sistema, a proposta ajustada ao valor do seu lance, no prazo de até 24 horas. 

14.2.1 – A proposta ajustada deverá conter os mesmos dados exigidos pelo item 

14.1 e subitens. 

14.2.2 – Caso necessário, o valor da proposta ajustada deverá ser reduzido para 

atendimento ao item 14.1.4. 

14.2.3 – O mesmo prazo definido no item 14.2 valerá para o envio de documentos pelas 

empresas que arrematem lotes após a finalização da fase de disputa de lances, em 

decorrência de eventual desclassificação de empresas. 

 

15. DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DA COMPRA 

 

15.1 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos 

proponentes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do 

objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente. 

15.1.1 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação ao 

vencedor do certame. 

15.2 - Homologado o resultado da licitação, a Administração deverá encaminhar ao 

adjudicatário a Ata de Registro de Preços, por intermédio do e-mail informado em sua 

proposta, para que, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data 

desta convocação, seja o referido instrumento assinado e devolvido via postal, sob pena 

de decairdo direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Se 

assim houver interesse, poderá o adjudicatário comparecer pessoalmente à sede do 

CIEDEPAR para assinatura. 

15.2.1 - A Administração não se responsabilizará pelo não recebimento da Ata 

de Registro encaminhada para o e-mail informado na proposta, devendo o 

proponente mantê-lo em condições de receber as mensagens que lhe forem 

encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato superveniente 
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que venha a inviabilizar o recebimento de e-mails, deverá o proponente, em 

tempo hábil, comunicar a Administração. 

15.3 - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para 

o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação dos 

licitantes vencedores, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

 

16 – SANÇÃO ADMINISTRATIVAS 

16.1 - O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com 

o CIEDEPAR pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste 

Edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

17 – FORMA DE PAGAMENTO 

17.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo entregue, e em 

até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal ou 

fatura hábil, acompanhada das CND’s de INSS e FGTS. 

17.2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 

Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua 

apresentação válida. 

 

18 – DA CONTRATAÇÃO 

18.1 -  A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura 

de Ata de Registro de Preços. 

18.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de 

regularidade de débito da Adjudicatária perante o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante 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. 
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18.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações 

a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar 

a sua situação de regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XV, 

mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em 

vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

18.1.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 18.1, ou se 

recusar a cumprir a ordem de compra, será convocada outra licitante na ordem 

de classificação das ofertas, e assim sucessivamente. 

 

19 – DAS SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO. 

19.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes penalidades: 

19.1.1 - Advertência por escrito; 

19.1.2 – Em caso de descumprimento total da obrigação assumida, poderá ser 

aplicada multa de até 30% do valor do contrato; 

19.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar, 

com o licitante, por um período não superior a 05 (cinco) anos, conforme na 

forma do art. 7° da Lei n.º 10.520/02; 

19.1.4 - Rescisão da contratação. 

 

20 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

20.1 - Homologada a Licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, 

documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura 

contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais 

classificados que aceitarem fornecer o objeto pelo preço do primeiro, obedecida a ordem 

de classificação e os quantitativos propostos. 

20.2 - Antes da assinatura da Ata de Registro de Preços será realizada consulta as suas 

condições de habilitação, que deverão ter sido mantidas. Caso seja comprovada alguma 

pendência, a Empresa será notificada formalmente e ser-lhe-á concedido o prazo para 

sua regularização. 
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20.3 - O CONSÓRCIO convocará formalmente os fornecedores, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

20.4 - O prazo previsto no subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, 

desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Consórcio. 

20.5 - No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer 

ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a 

ele previstas neste Edital, o CONSÓRCIO registrará os demais licitantes, na ordem de 

classificação. 

 

21 - DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

21.1 - O CONSÓRCIO está neste edital qualificado, unicamente como órgão 

gerenciador do registro de preços, razão pela qual, poderão utilizar-se da Ata de 

Registro de Preços, e contratar a partir da mesma, todo e qualquer órgão público 

municipal integrante da Administração do Consórcio - MUNICÍPIO CONSORCIADO - 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 

n º 8.666/1993, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 

21.2 - Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a 

responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o 

fato ao órgão gerenciador. 

21.3 - Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se 

que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados. 

 

22 - DAS CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO 

22.1 - O CONSÓRCIO será o órgão responsável pelos atos de controle e administração 

da Ata de Registro de Preços decorrentes desta Licitação e indicará, sempre que 

solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a  

serem contratados, o fornecedor para o qual será emitido o pedido. 

22.2 - A convocação dos fornecedores pelo CONSÓRCIO será formalizada e conterá o 

endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo 

pedido. 
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22.3 - O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não 

retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata 

de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 

22.4 - Quando comprovada uma dessas hipóteses, o CONSÓRCIO poderá indicar o 

próximo fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo 

administrativo para aplicação de penalidades. 

 

23 - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

23.1 - Na Ata de Registro de Preços, o MENOR PREÇO POR LOTE será fixo e 

irreajustável. Entretanto, poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no art. 65 da Lei nº8.666/1993. 

23.2 - Isto não se aplica aos contratos gerados e firmados a partir da Ata de Registro de 

Preços, os quais poderão ser revistos, reajustados e reequilibrados, de acordo com o 

edital. 

23.3 - O preço registrado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços, cujos preços foram 

registrados. 

23.4 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar se 

superior ao preço praticado no mercado, o Órgão gerenciador convocará o Fornecedor 

visando à negociaçãopara redução de preços aos valores praticados pelo mercado. 

23.5 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

23.6 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

23.7 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e Convocar os demais 

fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

23.8 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa. 

 

24 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

mailto:ciedepar@ciedepar.com.br


 

 

  
Rua Voluntários da Patria nº 400, 4º andar – Sala 402 – CEP: 80020-010 – Centro, Curitiba – PR 
CNPJ: 37.584.276/0001-74  Telefone: (41) 3233-5333 
E-mail: ciedepar@ciedepar.com.br 
Site: www.ciedepar.com.br 

24.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

24.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 

24.1.2 - Não retirar a respectiva nota de empenho no prazo estabelecido pela 

CONTRATANTE, sem justificativa aceitável; 

24.1.3 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 

superior àquelespraticados no mercado; 

24.1.4 - Tiver presentes razões de interesse público. 

24.2 - O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do 

CONTRATANTE. 

24.3 - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução 

contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

 

25 - DA POSSIBILIDADE DE CARONA 

25.1 - Será facultado aos órgãos ou entidades não participantes a utilização desta ata 

de Registro de Preço nos termos do Artigo 8º e seus parágrafos do Decreto n° 30 de 01 

de março de 2013. 

25.2 - Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública que não 

participaram do procedimento licitatório, quando desejarem, poderão fazer uso da Ata 

de Registro de Preços, desde que manifeste interesse e mediante prévia autorização do 

CIEDEPAR. 

25.3 - O total das adesões não poderá exceder ao quíntuplo do quantitativo do item 

registrado na ata de registro de preço do órgão gerenciador. 

25.4 - As contratações não poderão exceder, por órgão e entidade aderente, a 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativo do item previsto no instrumento convocatório e 

registrados na Ata de Registro de Preços. 

25.5 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente 

da adesão, desde que não prejudique as obrigações assumidas com o CIEDEPAR. 

25.6 - Compete ao órgão que aderiu à Ata de Registro de Preços a prática dos atos 

relativos à cobrança do cumprimento pelo prestador das obrigações contratualmente 

assumidas, observada a ampla defesa e o contraditório, das penalidades previstas no 
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Edital, em relação às suas próprias contratações, informando a ocorrência ao 

CIEDEPAR. 

25.7 - Fica a cargo do secretário executivo, manifestar sobre as possibilidades de carona 

à ata de registro de preços. 

 

26 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.licitacoes-

e.com.br, https://ciedepar.com.br/licitacoes/  e também poderão ser lidos e/ou 

obtidos no Setor de Licitação, Rua Voluntários da Pátria nº 400, 4º andar – Sala 402 – 

Centro Curitiba - PR, no e-mail: licitacao@ciedepar.com.br e site, nos dias úteis, no 

horário das 09H:00 às 17H:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declaração de Habilitação; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

Anexo VI – Minuta Ata Registro Preços; 

 

26.1 – A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o 

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

de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos participantes da licitação. O Consórcio poderá, ainda, prorrogar, a 

qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

26.2 – Os fornecimentos realizados em decorrência da licitação serão efetuados 

independentemente de contrato formal, nos termos do § 4º do art. 62 da Lei n.º 8666/93, 

reconhecendo desde já o licitante que os empenhos representam compromisso entre 

as partes, assim como a Ata de Registro de Preços. 

26.3 – Os preços registrados em ata, nos termos deste Edital poderão, justificadamente, 

sofrer variação. 
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26.3.1 – O Consórcio poderá convocar o fornecedor, após a aprovação da ata, 

para negociar a redução dos preços visando manter o mesmo objeto cotado na 

qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude de redução dos 

preços de mercado. 

26.3.2 – Caso o fornecedor não aceite a redução de preço, o Consórcio poderá 

cancelar a ata unilateralmente. 

26.4 – 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 na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 

tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo 

das demais sanções cabíveis. 

26.5 – Quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital, será 

solicitada a apresentação dos documentos originais não digitais. 

26.6 – É facultado ao pregoeiro, bem como à equipe de apoio, ou à autoridade superior, 

em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, e/ou solicitar amostra do produto cotado para 

verificação do atendimento à especificação do Edital. 

26.7 – Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo pregoeiro, via correio eletrônico, sob pena 

de desclassificação do lote/inabilitação. 

26.8 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes e obtenção do melhor preço, desde que não 

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

26.9 – Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo pregoeiro. 

26.10 – A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os 

termos deste Edital. 

26.11 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 

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

de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para 

conhecimento dos licitantes. 
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26.12 - O CIEDEPAR poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos 

preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93. 

26.13 - O CIEDEPAR poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, 

os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 

26.14 -  - Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir 

eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula 

como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha 

a ser. 

 

Curitiba - PR, 14 de abril de 2022. 

. 

 

Luis Guilherme Borsatto 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - DO OBJETO 

A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a 

seleção de propostas para contratação de empresa especializada na comercialização 

de Computador Desktop, Notebook, Impressora, Projetor e Webcam, através do 

Sistema de Registro de Preços, COM ENTREGAS PARCELADAS, para 

disponibilização aos municípios consorciados do CIEDEPAR (lista completa disponível 

no site do Consórcio, www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses. 

 

2– DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO. 

O objetivo da aquisição destes itens solicitados por meio desta abertura 

de procedimento licitatório, tem por finalidade a aquisição de material permanente para 

a sede administrativa do CIEDEPAR, assim como todas as secretarias de educação e 

escolas dos municípios consorciados, que visa criar um ambiente para melhorar o 

desempenho e aproveitamento de produtividade nos setores mencionados com a 

atualizações de equipamentos. Sendo os objetos de aquisição Computadores Desktop, 

Notebook, Impressora, Projetor e Webcam, de acordo com as especificações técnicas 

e quantidades a seguir. 

 

A Tecnologia Educacional pode ser uma excelente ferramenta para a 

inclusão desenvolvimento do protagonismo juvenil, importante para a formação do 

cidadão, pois possibilita ensinar e aprender de forma diferente, desenvolver habilidades 

e competências distintas, articular os conteúdos curriculares de outro modo, transformar 

as relações entre os professores, alunos e tarefas escolares. Também, estimula a 

comunicação e o desenvolvimento de projetos da vida profissional. 

 

Item ESPECIFICAÇÃO 
Unid 

Quant. 

Estim. 
Valor máx. uni Valor Total 

1 Desktop Administrativo, Processador Intel ou AMD 
Ryzen, Windwos 10, 8gb, SSD 240gb ou HDD 1 TB, 
monitor 21". 

Processador de 64 bits: 

 Plataforma Intel ou AMD Ryzen; 

UND 150 R$ 2.428,87 
R$ 364.240,50 
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 O processador ofertado deve possuir desempenho 
mínimo de 5.400 pontos comprovados por intermédio 
de resultados do Bechmark, conferidos através do 
site: https://www.cpubenchmark.net 

 Anexar, à proposta comercial, o relatório do resultado 
obtido no site do CPU Benchmark; 

 Só será aceito processador lançado a partir do 
segundo trimestre de 2019 (Q22019); 

 Dissipador e ventilador do mesmo fabricante do 
processador ou homologado pelo fabricante do 
equipamento de acordo com as recomendações do 
fabricante do processador 

Motherboard: 
 System Bus com velocidade igual ao do processador 

fornecido; 
 Controladora de discos rígidos SATA ou mSATA ou 

M2: 
 (dois) ou mais dispositivos no padrão SATA, sendo 

pelo menos dois de 6,0 Gb/s; 
 Cabos de ligação aos dispositivos que suportem o 

padrão solicitado; 
 4 (quatro) ou mais interfaces no padrão USB 3.0 ou 

superior; 
 1 (uma) saída estéreo; 
  1 (uma) entrada de microfone; 
 Ambas podem ser ofertadas numa só interface de 

áudio composto, que permita uso simultâneo de 
entrada de microfone e saída estéreo; 

 Capacidade de expansão para 32 GB de memória 
RAM na placa mãe ou superior; 

Chipset: 

 Deverá ser do mesmo fabricante do processador; 
 Deverá suportar velocidade do barramento de 

comunicação com o processador ofertado; 
 Operar com dois canais simultâneos (Dual Channel); 

BIOS: 

 Deverá ser disponibilizado e a interface em 
Português ou Inglês; 

 UEFI desenvolvida pelo fabricante do equipamento, 
sobre esta BIOS com suporte à SMBIOS, 

Interface de rede interna: 

 Ethernet com velocidades 10/100/1000 Base-T/Tx; 
 Conector RJ-45. 

Controladora de vídeo: 

 On-board; 
 No mínimo 2 (duas) saídas digitais, sendo no mínimo 

uma das saídas HDMI e outra DVI-D, ou duas HDMI; 
 Suporte simultâneo a 2 monitores; 
 1,5 GB de memória compartilhada; 
 Resolução 1.920 x 1.080 dpi; 
 Compatível com a tecnologia DirectX 12, ou superior. 

Memória RAM: 

 A placa mãe deverá ter pelo menos 2 slots de DDR4, 
com expansão de 32 GB ou superior; 

 Deverá ser fornecido 8,0 GB, 2.666MHz mínimo, 
fornecido em 1 (um) pente de 8 (oito) GB; 

 Os pentes de memória devem ser homologados pelo 
fabricante do equipamento ofertado, tal 
comprovação deverá ser através do site ou 
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documento do fabricante comprovado pelo 
fabricante. 

Unidades de Armazenamento: 

SSD 

 Tecnologia SSD, conexão SATA ou mSATA ou M2; 
 Capacidade de armazenamento mínimo de 240 GB; 
 Velocidade de leitura mínima de 500 MB/s; 
 Velocidade de gravação mínima de 350 MB/s. 

HDD 

 Tecnologia HDD, conexão SATA 6,0 Gb/s; 
 Capacidade de armazenamento de 1 TB; 
 Velocidade de rotação 7200 rpm; 
 Fator de forma: 3,5” polegadas, os discos devem ser 

homologados pelo fabricante do equipamento 
ofertado, tal comprovação deverá ser através do site 
ou documento do fabricante comprovado pelo 
fabricante. 

Gabinete: 

 6 (seis) interfaces padrão USB, sendo 2 (duas) 
frontais e 4 (quatro) traseiras; 

 Conector (es) de entrada e saída de áudio, sendo 
aceita interface tipo combo; 

 Possuir chave liga/desliga e led’s indicativos de 
computador ligado e de acesso ao HD; 

 Deverá possuir 1(uma) baia interna para discos de 
2,5” polegadas; 

 Deverá possuir 1(uma) baia interna para discos de 
3,5” polegadas; 

 Abertura do gabinete e remoção de componentes 
sem uso de ferramentas (tool less); 

 Volume máximo de 14.000 cm³ (altura x largura x 
profundidade); 

 Deverão ser fornecidos acessórios necessários para 
utilização do gabinete nas posições horizontal e 
vertical. 

 Não serão aceitos efeitos de iluminação ou 
transparências (janelas). A cor do conjunto (teclado, 
mouse e gabinete) deve ser harmoniosa, em tons 
cinza, grafite ou preto. 

Fonte bivolt (127 e 220 V): 

 Fonte bivolt (127 e 220 V), que suporte a 
configuração total do equipamento, garantido pelo 
fabricante através de declaração. 

 Com correção de fator de potência ativo; 
 Cabo de força NBR-14.136; 

Monitor: 

 Mesmo fabricante do computador, 
 LED com dimensão mínima de 23,8polegadas; 
 Tecnologia de iluminação LED; 
 Matriz ativa; 
  Resolução nativa de 1.920 x 1.080; 
 Contraste:1.1.6.6.1. Estático: 1.000:1;1.1.6.6.2. 

Dinâmico: 1.000.000:1; 
 Luminância de 250 cd/m2; 
 Tempo de resposta para imagens em movimento de 

8,0 ms ou inferior; 
 Ângulo de visão de 160° na horizontal e 160° na 

vertical; 
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 Entrada digital DVI-Dou HDMI, compatível com a 
saída de vídeo do desktop ofertado; 

 Fonte bivolt (127 e 220 V) interna com ajuste 
automático de tensão; 

 Cabo de força NBR-14.136; 
 Cabos de vídeo digital para conectar à interface de 

vídeo do desktop, sem adaptações; 

Pedestal: 

 Poderá ser parte integrante do monitor ou ser 
fornecido como kit adicional para fixação em furação 
padrão VESA (75 x 75 mm ou 100x100 mm); 

 Regulagem de altura de 100 mm; 
 Regulagem de inclinação de –2º a +15º e ajuste de 

rotação 90º; 
 Cor predominante do monitor. 

Periféricos: 

 Mouse óptico com resolução de 1000 dpi, 2 (duas) 
teclas, dispositivo de rolagem (scroll), interfaceUSB 
e com mouse pad apropriado; 

 Teclado com interface USB, padrão ABNT 2; 
 O comprimento mínimo dos cabos do teclado e do 

mouse deve ser 1,5 m, ou maior, sem uso de 
adaptadores ou extensões; 

 Mouse e teclado deverão obrigatoriamente ser do 
mesmo fabricante do equipamento fornecido, e 
possuir a mesma tonalidade do gabinete (cor), não 
sendo aceito o emprego de mouses de livre 
comercialização no mercado. 

Compatibilidade: 

 Com o sistema operacional Microsoft Windows 10 
Professional de 64 bits; 

Sistema operacional: 

 Licença de uso do sistema operacional Microsoft 
Windows 10 Professional de 64 bits, versão em 
Português Brasil, em regime OEM; 

 O Sistema Operacional licenciado deverá estar pré-
instalado no equipamento, com drivers para todos os 
componentes fornecidos e software de gerência dos 
recursos que o TPM oferece. 

Requisitos de qualidade: 

 Todos os componentes do equipamento e 
respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis 
entre si, sem a utilização de adaptadores, frisagens, 
pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de 
adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 
procedimentos ou emprego de materiais 
inadequados ou que visem adaptar forçadamente o 
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente 
ou logicamente incompatíveis. 

Manuais, drivers e acessórios: 

 Fornecer manuais para instalação e configuração, 
mídias e acessórios de todos os componentes 
adquiridos; 

 Fornecer placas, dispositivos, cabos, software, 
instalados, configurados e ativados 
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 Os drivers e manuais podem ser oferecidos de forma 
online, a empresa deverá informar o endereço para 
acesso. 

Garantias: 

 O equipamento deverá possuir 24 meses de garantia  
 A CONTRATADA deverá autorizar que a equipe 

técnica da CONTRATANTE realize manutenção de 
urgência, incluindo abertura das máquinas para 
detecção de problemas, podendo inclusive trocar 
componentes defeituosos (memória, unidade de 
armazenamento, placa de rede, placa de vídeo, 
mídia óptica, etc.), antes da solicitação de chamado 
técnico; 

 Deverá ser fornecida assistência técnica com 
retenção da unidade de armazenamento (HDD ou 
SSD), onde, no caso de defeito, a CONTRATADA 
deverá substituir a unidade defeituosa, mas a 
unidade de armazenamento defeituosa continuará 
de posse da CONTRATANTE, por motivos de sigilo 
e segurança da informação. 
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Desktop Administrativo, Processador Intel ou AMD 
Ryzen, Windwos 10, 8gb, SSD 240gb ou HDD 1 TB, 
monitor 21". 

Processador de 64 bits: 

 Plataforma Intel ou AMD Ryzen; 
 O processador ofertado deve possuir desempenho 

mínimo de 12.000 pontos comprovados por 
intermédio de resultados do Bechmark, conferidos 
através do site: https://www.cpubenchmark.net 

 Anexar, à proposta comercial, o relatório do resultado 
obtido no site do CPU Benchmark; 

 Só será aceito processador lançado a partir do 
segundo trimestre de 2019 (Q22019); 

 Dissipador e ventilador do mesmo fabricante do 
processador ou homologado pelo fabricante do 
equipamento de acordo com as recomendações do 
fabricante do processador 

Motherboard: 
 System Bus com velocidade igual ao do processador 

fornecido; 
 Controladora de discos rígidos SATA ou mSATA ou 

M2: 
 (dois) ou mais dispositivos no padrão SATA, sendo 

pelo menos dois de 6,0 Gb/s; 
 Cabos de ligação aos dispositivos que suportem o 

padrão solicitado; 
 4 (quatro) ou mais interfaces no padrão USB 3.0 ou 

superior; 
 1 (uma) saída estéreo; 
  1 (uma) entrada de microfone; 
 Ambas podem ser ofertadas numa só interface de 

áudio composto, que permita uso simultâneo de 
entrada de microfone e saída estéreo; 

 Capacidade de expansão para 32 GB de memória 
RAM na placa mãe ou superior; 

Chipset: 

 Deverá ser do mesmo fabricante do processador; 
 Deverá suportar velocidade do barramento de 

comunicação com o processador ofertado; 
 Operar com dois canais simultâneos (Dual Channel); 

UND 150 R$ 3.000,00 R$ 450.000,00 
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BIOS: 

 Deverá ser disponibilizado e a interface em 
Português ou Inglês; 

 UEFI desenvolvida pelo fabricante do equipamento, 
sobre esta BIOS com suporte à SMBIOS, 

Interface de rede interna: 

 Ethernet com velocidades 10/100/1000 Base-T/Tx; 
 Conector RJ-45. 

Controladora de vídeo: 

 On-board; 
 No mínimo 2 (duas) saídas digitais, sendo no mínimo 

uma das saídas HDMI e outra DVI-D, ou duas HDMI; 
 Suporte simultâneo a 2 monitores; 
 1,5 GB de memória compartilhada; 
 Resolução 1.920 x 1.080 dpi; 
 Compatível com a tecnologia DirectX 12, ou superior. 

Memória RAM: 

 A placa mãe deverá ter pelo menos 2 slots de DDR4, 
com expansão de 32 GB ou superior; 

 Deverá ser fornecido 8,0 GB, 2.666MHz mínimo, 
fornecido em 1 (um) pente de 8 (oito) GB; 

 Os pentes de memória devem ser homologados pelo 
fabricante do equipamento ofertado, tal 
comprovação deverá ser através do site ou 
documento do fabricante comprovado pelo 
fabricante. 

Unidades de Armazenamento: 

SSD 

 Tecnologia SSD, conexão SATA ou mSATA ou M2; 
 Capacidade de armazenamento mínimo de 240 GB; 
 Velocidade de leitura mínima de 500 MB/s; 
 Velocidade de gravação mínima de 350 MB/s. 

HDD 

 Tecnologia HDD, conexão SATA 6,0 Gb/s; 
 Capacidade de armazenamento de 1 TB; 
 Velocidade de rotação 7200 rpm; 
 Fator de forma: 3,5” polegadas, os discos devem ser 

homologados pelo fabricante do equipamento 
ofertado, tal comprovação deverá ser através do site 
ou documento do fabricante comprovado pelo 
fabricante. 

Gabinete: 

 6 (seis) interfaces padrão USB, sendo 2 (duas) 
frontais e 4 (quatro) traseiras; 

 Conector (es) de entrada e saída de áudio, sendo 
aceita interface tipo combo; 

 Possuir chave liga/desliga e led’s indicativos de 
computador ligado e de acesso ao HD; 

 Deverá possuir 1(uma) baia interna para discos de 
2,5” polegadas; 

 Deverá possuir 1(uma) baia interna para discos de 
3,5” polegadas; 

 Abertura do gabinete e remoção de componentes 
sem uso de ferramentas (tool less); 

 Volume máximo de 14.000 cm³ (altura x largura x 
profundidade); 
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 Deverão ser fornecidos acessórios necessários para 
utilização do gabinete nas posições horizontal e 
vertical. 

 Não serão aceitos efeitos de iluminação ou 
transparências (janelas). A cor do conjunto (teclado, 
mouse e gabinete) deve ser harmoniosa, em tons 
cinza, grafite ou preto. 

Fonte bivolt (127 e 220 V): 

 Fonte bivolt (127 e 220 V), que suporte a 
configuração total do equipamento, garantido pelo 
fabricante através de declaração. 

 Com correção de fator de potência ativo; 
 Cabo de força NBR-14.136; 

Monitor: 

 Mesmo fabricante do computador, 
 LED com dimensão mínima de 23,8polegadas; 
 Tecnologia de iluminação LED; 
 Matriz ativa; 
  Resolução nativa de 1.920 x 1.080; 
 Contraste:1.1.6.6.1. Estático: 1.000:1;1.1.6.6.2. 

Dinâmico: 1.000.000:1; 
 Luminância de 250 cd/m2; 
 Tempo de resposta para imagens em movimento de 

8,0 ms ou inferior; 
 Ângulo de visão de 160° na horizontal e 160° na 

vertical; 
 Entrada digital DVI-Dou HDMI, compatível com a 

saída de vídeo do desktop ofertado; 
 Fonte bivolt (127 e 220 V) interna com ajuste 

automático de tensão; 
 Cabo de força NBR-14.136; 
 Cabos de vídeo digital para conectar à interface de 

vídeo do desktop, sem adaptações; 

Pedestal: 

 Poderá ser parte integrante do monitor ou ser 
fornecido como kit adicional para fixação em furação 
padrão VESA (75 x 75 mm ou 100x100 mm); 

 Regulagem de altura de 100 mm; 
 Regulagem de inclinação de –2º a +15º e ajuste de 

rotação 90º; 
 Cor predominante do monitor. 

Periféricos: 

 Mouse óptico com resolução de 1000 dpi, 2 (duas) 
teclas, dispositivo de rolagem (scroll), interfaceUSB 
e com mouse pad apropriado; 

 Teclado com interface USB, padrão ABNT 2; 
 O comprimento mínimo dos cabos do teclado e do 

mouse deve ser 1,5 m, ou maior, sem uso de 
adaptadores ou extensões; 

 Mouse e teclado deverão obrigatoriamente ser do 
mesmo fabricante do equipamento fornecido, e 
possuir a mesma tonalidade do gabinete (cor), não 
sendo aceito o emprego de mouses de livre 
comercialização no mercado. 

Compatibilidade: 

 Com o sistema operacional Microsoft Windows 10 
Professional de 64 bits; 

Sistema operacional: 
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 Licença de uso do sistema operacional Microsoft 
Windows 10 Professional de 64 bits, versão em 
Português Brasil, em regime OEM; 

 O Sistema Operacional licenciado deverá estar pré-
instalado no equipamento, com drivers para todos os 
componentes fornecidos e software de gerência dos 
recursos que o TPM oferece. 

Requisitos de qualidade: 

 Todos os componentes do equipamento e 
respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis 
entre si, sem a utilização de adaptadores, frisagens, 
pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de 
adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 
procedimentos ou emprego de materiais 
inadequados ou que visem adaptar forçadamente o 
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente 
ou logicamente incompatíveis. 

Manuais, drivers e acessórios: 

 Fornecer manuais para instalação e configuração, 
mídias e acessórios de todos os componentes 
adquiridos; 

 Fornecer placas, dispositivos, cabos, software, 
instalados, configurados e ativados 

 Os drivers e manuais podem ser oferecidos de forma 
online, a empresa deverá informar o endereço para 
acesso. 

Garantias: 

 O equipamento deverá possuir 24 meses de garantia  
 A CONTRATADA deverá autorizar que a equipe 

técnica da CONTRATANTE realize manutenção de 
urgência, incluindo abertura das máquinas para 
detecção de problemas, podendo inclusive trocar 
componentes defeituosos (memória, unidade de 
armazenamento, placa de rede, placa de vídeo, 
mídia óptica, etc.), antes da solicitação de chamado 
técnico; 

 Deverá ser fornecida assistência técnica com 
retenção da unidade de armazenamento (HDD ou 
SSD), onde, no caso de defeito, a CONTRATADA 
deverá substituir a unidade defeituosa, mas a 
unidade de armazenamento defeituosa continuará 
de posse da CONTRATANTE, por motivos de sigilo 
e segurança da informação. 
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Notebook - Configuração miníma: 
 
PROCESSADOR:  
 Tecnologia de 4 núcleos físicos com suporte da 8 

threads, clock de no mínimo 2,5 GHz, 6MB de 
CACHE. 

 
PLACA MÃE: 
 Barramento mínimo de 2666 MHz; 
 da mesma marca do fabricante do equipamento ou 

em regime de OEM, não sendo de livre 
comercialização no mercado. 

 2 (dois) bancos para memória DDR4 (2666MHz), 
expansível a 16GB, não serão aceitos equipamentos 
com memória soldada a placa-mãe; 

 BIOS: a interface de configuração devera possuir a 
opção de exibição no idioma Português do Brasil; 

UND 150 R$ 4.908,50 R$ 736.275,00 
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 BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio 
fabricante do equipamento, ou ter direitos 
(COPYRIGHT) SOBRE ESSA Bios; 

 Deverá conter o Número de série do equipamento. 
 
MEMORIA: 
 08 GB DDR4 2666MHz (1x 8GB); Suporta até 32GB 

(1 slot); 
 
ARMAZENAMENTO: 
 Serial ATA-III (6.0 GB/S)de no mínimo, 256 

GigaBytes (sem a necessidade de utilização de 
compactadores). 

 Deverá possuir no mínimo 450MB/S para leitura 
sequencial. 

 03 (três) interfaces USB. No mínimo 1 (uma) USB 3.0 
integradas á placa-mãe. Não sendo aceito 
adaptadores; 

 01 (um) HDMI; 
 Possuir controladora integrada, com conectores de 

saída e microfone ( serão aceitos conectores tipo 
combo); 

 Controladora de placa de vídeo dedicada ou 
compartilhada de forma dinâmica; 

 Vídeo & Tela: Tecnologia LED, color, mínimo de 14”, 
resolução miníma de 1366 x 768 pixels; 

 O dispositivo deve conter webcam com resolução 
mínima de 720p; 

 
REDE LOCAL: 
 Integrada Enthernet 10/100/1000 com conector 

RJ45; 
 Rede integrada wireless IEEE 802.11ac, IEEE 

802.11abgn dual band; 
 wireless Bluetooth 4.0 
 
TECLADO:  
 Integrado com compatibilidade com o padrão ABNT2 

com a tecla “Ç” e no mínimo teclas antidesgaste com 
impressão a laser, Teclado com touchpad com no 
mínimo dois botoes mais barra de rolagem; 

 
GABINETE: 
 Predominante na cor preta ou cinza 
 Não serão aceitos efeitos de iluminação ou 

transparências (janelas). A cor do conjunto (teclado, 
tela e gabinete) deve ser harmoniosa, apresentando 
a mesma cor ou uma cor predominante, sendo 
admitido preto ou cinza. 

 Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem 
descaracterizar a cor predominante. 

 Polímero de Lítio com no mínimo 3 células; 
 Adaptador de Força AC Compacto com entrada de 

110 a 240V AC (automático) 50/60HZ (compatível 
com a necessidade do produto ofertado) 

 
Compatibilidade: 

 Com o sistema operacional Microsoft Windows 10 
Professional de 64 bits; 

Sistema operacional: 

 Licença de uso do sistema operacional Microsoft 
Windows 10 Professional de 64 bits, versão em 
Português Brasil, em regime OEM; 

 O Sistema Operacional licenciado deverá estar pré-
instalado no equipamento, com drivers para todos os 
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componentes fornecidos e software de gerência dos 
recursos que o TPM oferece. 

Requisitos de qualidade: 

 Todos os componentes do equipamento e 
respectivas funcionalidades deverão ser compatíveis 
entre si, sem a utilização de adaptadores, frisagens, 
pinturas, usinagens em geral, furações, emprego de 
adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros 
procedimentos ou emprego de materiais 
inadequados ou que visem adaptar forçadamente o 
equipamento ou suas partes que sejam fisicamente 
ou logicamente incompatíveis. 

Manuais, drivers e acessórios: 

 Fornecer manuais para instalação e configuração, 
mídias e acessórios de todos os componentes 
adquiridos; 

 Fornecer placas, dispositivos, cabos, software, 
instalados, configurados e ativados 

 Os drivers e manuais podem ser oferecidos de forma 
online, a empresa deverá informar o endereço para 
acesso. 

Garantias: 

 O equipamento deverá possuir 24 meses de garantia  
 A CONTRATADA deverá autorizar que a equipe 

técnica da CONTRATANTE realize manutenção de 
urgência, incluindo abertura das máquinas para 
detecção de problemas, podendo inclusive trocar 
componentes defeituosos (memória, unidade de 
armazenamento, placa de rede, placa de vídeo, 
mídia óptica, etc.), antes da solicitação de chamado 
técnico; 

 Deverá ser fornecida assistência técnica com 
retenção da unidade de armazenamento (HDD ou 
SSD), onde, no caso de defeito, a CONTRATADA 
deverá substituir a unidade defeituosa, mas a 
unidade de armazenamento defeituosa continuará 
de posse da CONTRATANTE, por motivos de sigilo 
e segurança da informação. 

 
 

4 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 

MONOCROMÁTICO. 

ESPECIFICAÇÕES: 

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 40PPM; VELOCIDADE 

DE IMPRESSÃO 1° PÁGINA: 8 SEG(PRONTA) 

9SEG(DESCANÇO); VOLUME MENSAL DE 

IMPRESSÃO MÁX.: 50.000 PÁGINAS; VOLUME 

MENSAL IMPRESSÃO RECOM.:3.000 PÁGINAS; 

VOLUME DIÁRIO ESCANEAMENTO MÁX.: 250 

PÁGINAS; VOLUME MENSAL ESCANEAMENTO MÁX.: 

5.000 PÁGINAS; DISPLAY LCD COLORIDO TOUCH 

SCREEN: 3,7 POLEGADAS; VELOCIDADE DO 

PROCESSADOR:. 800 MHZ;MEMÓRIA RAM: 512MB; 

TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; RESOLUÇÃO 

UND 150 R$ 3.699,00 R$ 554.850,00 
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DE IMPRESSÃO (MELHOR): 1200X1200 DPI; 

RESOLUÇÃO DE CÓPIA (MELHOR): 1200X600 DPI; 

MÍDIAS SUPORTADAS: A4, LEGAL, CARTA E OFÍCIO; 

ATALHOS PERSONALIZADOS: 48 ATALHOS; TONER 

INICIAL: 8.000 PÁGINAS; IMPRESSÃO FRENTE E 

VERSO AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO DIRETA ATRAVÉS 

DE PEN DRIVE; DIGITALIZAÇÃO DIRETA PARA PEN-

DRIVE; IMPRESSÃO SEGURA POR MEIO DE SENHA; 

TECLADO NUMÉRICO FÍSICO; IDIOMA DE 

IMPRESSÃO:PCL6, BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER 

XL, EPSON FX-850, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 

1.0. FUNÇÕES: IMPRESSÃO; CÓPIA; DIGITALIZAÇÃO; 

WEB. VIDRO DO SCANNER TAMANHO OFÍCIO 21,6 X 

35,6CM. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40 PPM. 

CARTUCHO DE TONER INICIAL PARA 8.000 PÁGINAS. 

DISPLAY LCD TOUCHSCREEN DE 3,7 POLEGADAS. 

VOLUME MENSAL MÁXIMO 50.000 PÁGINAS POR 

MÊS. MEMÓRIA RAM DE 512MB. COMPATIBILIDADE 

COM BSI. PROCESSADORDE 800MHZ. RECURSOS 

DE SCANNER. TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, 

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS; 

RESOLUÇÃO DE ESCANEAMENTO ÓPTICO (VIDRO 

DE EXPOSIÇÃO): 1200X1200 DPI; RESOLUÇÃO DE 

ESCANEAMENTO ÓPTICO (ALIMENTADOR 

AUTOMÁTICO): 600X600 DPI; SCANNER DUPLEX DE 

PASSAGEM ÚNICA; VELOCIDADE DE 

ESCANEAMENTO SIMPLEX (MONO/COLOR); • MESA: 

MONO: 1.78SEG; COLOR: 2.53SEG; • ALIMENTADOR 

AUTOMATICO DE DOCUMENTOS: SINGLE: 

MONO/COLOR: 28/ 20 IPM; DUPLEX: MONO/COLOR: 

56/34 IPM; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 

DOCUMENTOS: 70 FOLHAS; RECURSO DE 

DIGITALIZAÇÃO: ALINHAMENTO AUTOMÁTICO E 

REMOÇÃO DE FUNDO; FUNÇÃO CARBON COPY; 

ESCANEAR PARA SHAREPOINT, E-MAIL, OCR, FTP, 

SFTP, USB, REDE; PERFIS DE REDE: 10 PERFIS 

FTP/PASTA COMPARTILHADA; MODOS DE ENTRADA 

DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO PC, CÓPIA, FAX, 

E-MAIL, CONTROL CENTER, BSI E PENDRIVE. 

SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 

10 / 8 / 8.1 / 7 / VISTA / XP / SERVER 2003 / 2008 / 2012, 

MAC E LINUX. REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO: 

VOLTAGEM DE ENTRADA: ATÉ 127V, 50/60 HZ; 

EFICIÊNCIA DE ENERGIA QUALIFICADO PELA 

ENERGY STAR®; GAMA DE TEMPERATURAS DE 
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FUNCIONAMENTO: 10 A 32 ºC; ACOMPANHA CABO DE 

FORÇA (NBR 14.136). 

5 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  ECOTANK  - COM 

TANQUE DE TINTA WI-FI COLORIDA. 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 

COM ALTO RENDIMENTO, IMPRIMIR EM FRENTE E 

VERSO AUTOMÁTICO. 100%, ATÉ 33 PPM EM PRETO 

E 20 PPM EM CORES. SEU DISPLAY LCD DE 2,4'' 

DEIXA TUDO MUITO MAIS PRÁTICO NA HORA DE 

USÁ-LA E O NOVO TANQUE FRONTAL DEIXA MAIS 

FÁCIL DE RECARREGAR E MONITORAR OS NÍVEIS 

DE TINTA.SUA TECNOLOGIA JATO DE TINTA 

PRECISIONCORE® 1S DE 4 CORES (CMYK) DEIXA 

TUDO AINDA MUITO MAIS SIMPLES BASTA 

RECARREGAR COM GARRAFAS ECOFIT SEM 

PRECISAR INSTALAR PEÇAS ADICIONAIS OU 

REALIZAR PASSOS EXTRAS NA CONFIGURAÇÃO E 

ELA IMPRIME ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU 

6.000 PÁGINAS COLORIDAS COM A MAIOR 

RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA. SEM 

FALAR NO SEU WI-FI DIRECT INTEGRADO, QUE FAZ 

COM QUE VOCÊ IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE 

DE SEU SMARTPHONE, TABLET OU PC. 

UND 150 R$ 3.285,71 R$ 492.856,50 

6 

 WEB CAM Grava vídeo em 720p HD verdadeiro em até 

30 fps. Áudio perfeito e microfone unidirecional interno 

com cancelamento de ruído. 

 Compartilhe vídeos usando Messenger, Facebook, 

YouTube e Twitter. 

 Oferece gravação de vídeo cinemático no formato 

widescreen 16:9. Com base de encaixe universal. 

UND 150 R$ 410,00 R$ 61.500,00 

7 

PROJETOR MULTIMIDIA  MODELO DE REFÊRENCIA: 
EPSON PowerLite X39  

 Especificações 

 Sistema de Projeção: 3LCD, tecnologia de 3 
chips 

 Método de Projeção: Montagem frontal / traseira 
/ teto 

 Método de Direção: Poli-silício TFT Matriz Ativa 
 Número de Pixels: 786.432 pontos (1024 x 768) 

x 3 
 Brilho da Cor - Cor Luz Saída: 3500 lúmens 2 
 Branco Brilho - Luz Branca Saída: 3500 lumens 

2 
 Proporção: 4: 3 
 Resolução Nativa: 1024 x 768 (XGA) 
 Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 

(SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 
(SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 
(WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA +) , 1440 x 
900 (WXGA +), 1680 x 900 (WXGA ++), 1600 x 
1200 (UXGA60) 

 Tipo de lâmpada: Vida útil da lâmpada de 210 
W UHE: Modo ECO: até 12.000 horas / Modo 
normal: até 6.000 horas  

UND 50 R$ 3.786,84 R$ 189.342,00 
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 Faixa de Relação de Lançamento: 1,48 (Zoom: 
Wide), 1,77 (Zoom: Tele) / Tamanho - distância 
projetada: 30 a 300 polegadas 

 Correção Keystone: Automático: Vertical: ± 30 
graus / Slider: Horizontal: ± 30 graus 

 USB Plug n Play: O projetor é compatível com 
computadores PC e Mac® 

 Taxa de contraste: até 15.000:  
 Reprodução colorida: até 1.07 bilhões de cores 
 Tensão da fonte de alimentação: 100 - 240VAC 

± 10%, 50 / 60Hz AC 

 

 

3 - DO CONTROLE DE QUALIDADE 

3.1 - Os produtosdeste TERMO DE REFERÊNCIA estão sujeitos ao Controle de 

Qualidade realizado pela CONTRATANTE ou por instituição indicada por eles. 

3.2 -  O controle de qualidade ocorrerá: 

a) Na apresentação da amostra, após a fase de aceitação da proposta da 

empresa e antes da homologação da licitação; 

b) A qualquer tempo, durante a vigência da(s) Ata(s) de Registro de Preços e/ou 

dos contratos firmados, na forma prevista neste certame; 

3.3 - O Controle de Qualidade deverá considerar os requisitos técnicos estabelecidos 

para cada item do termo de referência. 

3.4 - As amostras apresentadas poderão ser desmontadas ou destruídas durante as 

etapas de Controle de Qualidade. 

3.5 - Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério da CONTRATANTE, 

poderão ser realizadas visitas técnicas às instalações do fornecedor ou fábrica. 

3.6 - As avaliações do Controle de Qualidade serão realizadas por Comissão Técnica 

multidisciplinar especialmente designada para este fim, que verificará a conformidade 

das características das amostras com as especificações deste termo de referência, além 

da realização de testes de aderência, para demonstração dos requisitos técnicos e 

funcionais. 

 

4 – DAS AMOSTRAS. 

A licitante vencedora deverá apresentar uma amostra de cada item que 

compõe o(s) lote(s) no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da convocação do 

pregoeiro. 

mailto:ciedepar@ciedepar.com.br
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As amostras deverão ser entregues na sede do CIEDEPAR das 9:00 as 

16h. 

As amostras deverão atender a especificação técnica do Edital. Se 

amostra for reprovada a empresa será desclassificada, e será solicitado ao próximo 

colocado até que se encontre uma amostra que atenda a especificação, mantendo 

prazos e condições iguais para apresentação das amostras entre todos os participantes. 

Deverão ser entregues junto com as amostras os Laudo Técnico emitidos 

pelo INMETRO, conforme especificação do Edital. O custo gerado pelos testes e 

ensaios serão por conta da licitante, em conformidade com o artigo 75 da Lei Federal nº 

8666/93. 

A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação 

da proponente, exceto no que tange a questões meramente formais, que serão 

analisadas e decididas caso a caso. 

Por assegurar a responsabilidade contratual, o princípio da padronização, 

garantindo um serviço eficiente e de qualidade, o critério de julgamento será do tipo 

MENOR PREÇO POR LOTE, desde que observadas as especificações e demais 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

5 – DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÕES. 

A licitante vencedora terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data 

da ordem de serviço, para apresentar entrega dos materiais. 

As Secretarias Municipais de Educação designarão servidores para 

a fiscalização e entrega dos equipamentos, podendo solicitar esclarecimentos e 

determinar o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades 

observadas. 

Os MUNCÍPIOS que aderirem a ATA de Registro de Preço reservam-se 

o direito de não receber equipamentos em desacordo com o previsto neste instrumento 

convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da 

Lei Federal nº. 8.666/93. 

Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Edital, 

deverão ser prontamente atendidas pela Adjudicatária, sem ônus para os Municípios. 

 

6 - PAGAMENTO 

mailto:ciedepar@ciedepar.com.br
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O pagamento ao licitante contratado será efetuado no prazo de até 30 

(trinta) dias, contado a partir da efetiva entrega dos produtos ora licitados. 

O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será 

efetuado pela Secretaria de Finanças do Município, após a comprovação da entrega do 

objeto licitado nas condições exigidas, mediante atestação do responsável pelo 

recebimento, e apresentação dos documentos fiscais devidos, no prazo de até 30 (trinta) 

dias. 

A nota fiscal deverá ser emitida pela contratada em inteira conformidade 

com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal. 

O Município, identificando qualquer divergência na nota fiscal, deverá 

devolvê-la à adjudicatária para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o 

prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, 

desde que devidamente sanado o vício. 

O pagamento devido pelo Município será efetuado por meio de depósito 

em conta bancária a ser informada pela adjudicatária ou, eventualmente, por outra forma 

que vier a ser convencionada entre as partes. 

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, de acordo com o 

quantitativo locado e os serviços prestados. 

 

7 - LOCAL DE ENTREGA 

Os itens descritos neste Termo de Referência deverão ser entregues junto às 

Secretarias Municipais de Educação dos municípios consorciados ao CIEDEPAR. 

 

8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Durante a vigência do contrato, a LICITANTE VENCEDORA obrigar-se-

á a: 

I. Arcar com todas as despesas e encargos decorrentes do contrato, 

notadamente no que se refere a salários, obrigações previstas na legislação 

trabalhista e previdenciária, resultantes dos contratos de trabalho do pessoal 

empregado direta ou indiretamente na execução deste contrato, bem como, 

responsabilizarem-se pelas demais exigências oriundas da legislação federal, 

estadual e municipal, aplicáveis à matéria, devendo exibir quitadas, sempre que 
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solicitadas e por ocasião dos pagamentos, as guias de recolhimento do INSS e 

FGTS, sob pena de retenção dos créditos a que tiver direito. 

II. Cumprir as determinações dos MUNICÍPIOS no que concerne à execução dos 

contratos. 

III. Responsabilizar-se por quaisquer danos que, na execução do contrato, 

causar aos MUNICÍPIOS ou a terceiros, por motivo de dolo ou culpa (negligência, 

imprudência ou imperícia), bem como na indenização a estes em decorrência de 

atos de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

IV. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente 

às reclamações sobre seus serviços. 

 

9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Constitui obrigações dos MUNICÍPIOS: 

I. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização 

da entrega dos produtos, a qualquer instante, solicitando à LICITANTE 

VENCEDORA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, 

bem como pelo recebimento dos produtos. 

II. Fornecer todas as informações necessárias com clareza ao fiel cumprimento 

do objeto deste edital. 

III. Efetuar o pagamento correspondente aos produtos entregues, nas condições 

contratuais. 

IV. Notificar a LICITANTE VENCEDORA, por escrito, irregularidade encontrada 

na entrega dos produtos, fixando-lhe prazo para corrigi-la. 

V. Garantir que a utilização dos produtos entregue será adstrita às atividades 

dos MUNICÍPIOS. 

 

10- CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Após a sessão do Pregão o CIEDEPAR juntamente com a Licitante 

vencedora celebrará a Ata que terá validade por 12 (doze) meses. 

Em caso da licitante vencedora não assinar a Ata, reservar-se-á ao 

CIEDEPAR o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo, em igual prazo e nas mesmas condições propostas à 
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primeira colocada, inclusive quanto ao preço atualizado, ou revogar a licitação, 

independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste edital. 

Até a assinatura da Ata, a proposta da licitante vencedora poderá ser   

desclassificada se o CIEDEPAR tiver conhecimento de fato desabonador à sua 

habilitação, conhecido após o julgamento. 

Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por 

fatos referidos no item anterior, o CIEDEPAR poderá convocar as licitantes 

remanescentes, observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal n° 

10.520/2002. 

A Ata a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser cancelada 

a qualquer tempo, independente de notificações ou interpelações judiciais ou 

extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, 

ambos da Lei Federal n° 8.666/93. 

A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou 

transferência parcial, bem como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas 

quando apresentada a documentação comprobatória que justifique quaisquer das 

ocorrências e com o consentimento prévio e por escrito do CIEDEPAR desde que não 

afete a boa execução da Ata. 

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar 

as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário 

do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

O fornecedor do bem, PRESTADOR DE SERVIÇO, deverá providenciar 

encaminhar ao CIEDEPAR/MUNICÍPIO, sempre que se fizer necessário, os 

documentos que se encontrarem vencidos no procedimento licitatório. 

 

11 - REVISÃO E CANCELAMENTO 

A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em 

intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata. 

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto 
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registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) 

fornecedor(es). 

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e 

o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes  o pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de  

negociação. 

3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à  

evogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

O registro do fornecedor será cancelado quando: 

1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5. O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

7. por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor. 

 

13- CONDIÇÕES GERAIS 
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As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega 

e recebimento dos serviços, objeto desta ATA, as obrigações da Administração e do 

fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se 

definidos no EDITAL. 

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de 

registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

Curitiba, 13 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

Luis Guilherme Borsatto     Jacir Bombonato Machado 

Pregoeiro      Superintendente do CIEDEPAR 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º XX/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/2022 

 

 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº,________________________, por intermédio de seu representante legal ou 

credenciado, Sr(a)______________________________________________, portador 

do Documento deIdentidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº 

______________________,DECLARA cumprir plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital de Licitação acima referenciado, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal 

nº 10.520/02, sob pena de responsabilização nos termos da lei. 

 

 

 

Local, data. 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xx/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2022 

 

 

A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ  

sob o nº__________________________, por intermédio de seu representante legal  

Sr.(a)________________________________________, portador do Documento de 

identidade nº ___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ 

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 

____________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) 

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que 

não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 

 

Ressalva: (   ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e 

pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, 

para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, 

estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

Local, data. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

 Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA 

JURÍDICA 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxx/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2022 

____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob 

o nº________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 

______________________________________________, portador do Documento de 

Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº 

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao 

disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

Local, data. 

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Nome legível: ____________________________________________________ 

Qualificação: _____________________________________________________ 

 

 

 Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxx/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2022 

A empresa ____________________________________________________, inscrita 

no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a) ______________________________________________, portador do 

Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº 

______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que não está suspensa 

temporariamente da participação em licitações, nem impedida de contratar com o Poder 

Público e, da mesma forma não está na situação de empresa/pessoa inidônea para 

licitar ou contratar com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do artigo 87 da Lei 

Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

 

Local, ____ de _______________ de 2020. 

 

 

 

 Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a 

proponente. 
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ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º xxx/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS N.º xxx/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º xxx/2022 

 

Pelo presente instrumento, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

ENSINO DO PARANÁ, Estado do Paraná, Pessoa Jurídica de direito Público com sede 

na Praça Osório nº 400, 4º andar – Sala 402 – CEP: 80020-010 – Centro, Curitiba – PR, 

inscrita no CNPJ/MF no 37.584.276/0001-74, neste ato representada pelo seu 

Presidente, Sr. EDIMAR APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, Portador da Cédula 

de Identidade R.G. nº 4.666.065-0SSP/PR, CPF nº 672.678.159.87, residente e 

domicialiado na cidade de Santa Cecília do Pavão Paraná, 

___________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº________________________, com sede na ________________________________ 

nº_______ - __________ , neste ato representada por __________________________, 

Carteira de Identidade nº___________________________ e CPF 

nº_____________________, adiante denominada CONTRATADA nos termos da Lei nº. 

8.666/93, de 21.06.1993, e suas alterações, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – A presente licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO tem por objeto a 

seleção de propostas para fornecimento de xxxxxxxxxxx, através do Sistema de 

Registro de Preços, COM ENTREGAS PARCELADAS, para disponibilização aos 

municípios consorciados do CIEDEPAR (lista completa disponível no site do 

Consórcio, www.ciedepar.com.br), pelo período de 12 (doze) meses. 

Parágrafo Único - Integram esta Ata de Registro de Preço, como se nela estivessem 

transcritos, o Termo de Referência do edital de licitação e a Proposta Comercial 

apresentadapela CONTRATADA no Processo Licitatório nº xxx/2022, Pregão 

ELETRÔNICO por Registro de Preços nº xxx/2022. 

 

2 - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
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O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados 

a partir da sua assinatura. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços, 

o CIEDEPAR / Entidades adesos, não serão obrigados a efetuar a aquisição, 

exclusivamente por seu intermédio, os serviços referidos na cláusula primeira, podendo 

utilizar para tanto, outros meios, desde que permitidos por lei, sem que de fato, caiba 

recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

 

3 DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá ao CIEDEPAR. 

 

4 DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO 

Os itens, as especificações, unidades, as quantidades e os preços estão registrados 

nessa Ata de Registro de Preços, encontram-se indicados na tabela abaixo: 

Item ESPECIFICAÇÃO Uni Quant. 

Estim. 

Valor 

máx. 

uni 

 

Os valores acima poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas 

seguintes hipóteses: 

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial desta Ata, 

na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior caso fortuito, fato do princípio e fato da administração, 

nos termos do art. 65, II, “d” e § 5º da Lei 8.666/93; 

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do 

mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 

8.666/93. A revisão dos valores será feita com fundamento em planilhas de composição 

de custos e/oupreço de mercado; Nos preços supracitados estão incluídas todas as 

despesas relativas ao objeto contratado(tributos, seguros, encargos sociais, etc.). 

 

5 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

Comparecer quando convocado no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da 
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convocação formal, para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob 

pena de multa de 2% (dois por cento) ao dia, sobre o valor a ela adjudicado. 

Retirar a Nota de Empenho no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

recebimento da convocação formal. 

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços para a aquisição será 

de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 

Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços 

injustificadamente será aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não 

apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, 

observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis nas Leis 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições 

vigentes. 

No caso de descumprimento (não assinatura), o CIMAMS se reserva no 

direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a 

ata, sendo este o novo detentor. 

Na ata de Registro de Preços constarão todas as obrigações, direitos e 

deveres estabelecidos no edital. 

A minuta da ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante 

vencedor, estará 

disponível no setor de licitações do CIEDEPAR. 

É vedado reajustes antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência da 

Ata de Registro de Preços. 

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência 

da Ata de Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação 

econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, 

cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

Os reajustes permitidos pelo artigo 65, da Lei n. 8.666/93, serão 

concedidos depois de decorrido 12 (doze) meses da vigência da Ata, por provocação 

dos Órgãos/ Entidades adesos, que deverão comprovar através de percentuais do 

INPC/FGV, o reajuste pleiteado. 

Os valores registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os 

preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença apurada entre o valor 

originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
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Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o 

CIEDEPAR solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução 

do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

Fracassada a negociação com o primeiro colocado, o CIEDEPAR poderá 

rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo valor do 1º 

(primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão 

desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços 

registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor 

demandante, na pesquisa de estimativa de preços. 

A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas 

seguintes situações: 

 Quando o fornecedor/consignatário não cumprir as obrigações constantes no 

Edital e da Ata de Registro de Preços; 

 Quando o fornecedor/consignatário der causa a rescisão administrativa da Nota 

de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos 

incisos de I a XII, XVII e XVIII, do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho 

decorrente deste Registro; 

 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 Por razões de interesse públicos devidamente demonstrados e justificados. 

 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 

correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata de 

Registro de Preços. 

 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 

comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

 A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá 

não ser aceita pelo Órgão/Entidade, facultando-se a este neste caso, a aplicação 

das penalidades previstas em Edital. 

 Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do 

FORNECEDOR relativas ao fornecimento dos serviços, permanecendo mantido 

o compromisso da garantia dos anteriormente ao cancelamento. 
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 Caso o CIEDEPAR não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro 

de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou 

sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a 

condição contratual infringida. 

 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por 

intermédio de lavratura de termo aditivo a ata de registro de preços. 

 É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para 

qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização do 

CIEDEPAR. 

 

6 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da(o) Contratada(o): 

a) Cumprimento integral do objeto deste contrato; 

b) execução do objeto contratado dentro dos prazos estabelecidos, sob 

pena de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, salvo 

por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificados; 

c) arcar com todos os ônus decorrentes de contratação de terceiros, nisto 

incluindo obrigações trabalhistas, sociais, tributárias e previdenciárias, 

bem como outras de quaisquer espécies para a execução do objeto 

contratado, exceto os casos expressamente previstos neste instrumento; 

d) arcar com todas as obrigações tributárias e previdenciárias oriundas 

desta contratação; 

e) responder, exclusivamente, por todos os danos e prejuízos, tanto 

materiais, morais e/ou pessoais, durante a execução do objeto 

contratado, causados à Contratante e/ou a terceiros por ação ou omissão 

própria ou de qualquer de seus empregados ou prepostos; 

f) assumir os riscos inerentes às atividades; 

g) a Contratada não poderá pleitear indenizações por prejuízos ou 

despesas decorrentes de casos fortuitos ou força maior; 

h) manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações porele (a) assumidas, com todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
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7 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Aderir à ATA de Registro de Preços e determinar a execução do objeto 

quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus 

débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos; 

Emitir ordem de serviço estabelecendo quantidade, local e demais 

informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 

Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade 

e condições estabelecidas neste processo licitatório; 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos 

serviços, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes 

da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao registro; 

Efetuar o pagamento, a partir da apresentação da respectiva Nota Fiscal 

juntamente  om as certidões negativas do FGTS e INSS; 

Designar, servidor gestor do contrato, ao qual caberá a responsabilidade 

de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato, conforme legislação vigente; 

Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela 

CONTRATADA; 

Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na 

realização de prestação de serviço, para imediata correção; 

Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no 

fornecimento do Objeto; 

Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das 

obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou 

representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adeso ao 

Registro. 

 

8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação 

orçamentária será indicada em documento especifico: contrato, nota de empenho,  

autorização de fornecimento, ou outro documento equivalente. 
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9 DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mensalmente, conforme quantitativo 

entregue, e em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, mediante apresentação da 

nota fiscal ou fatura hábil, acompanhada das CND’s de INSS e FGTS. 

As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas 

à Contratada, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias úteis após a data de sua 

apresentação válida. 

 

10 DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno 

direito, nas seguintes situações: 

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes 

nesta Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos; 

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da 

Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas 

nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho 

decorrente deste Registro; 

d) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado; 

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

 

11 DAS PENALIDADES. 

O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos do 

Edital e da Ata de Registro de Preços sujeita a CONTRATADA, a juízo da administração, 

garantida a prévia e ampla defesa, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia 

de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, consoante o 

caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93. 

A multa prevista no item acima será descontada dos créditos que a 

contratada possuir com o Órgão/Entidade e pode cumular com as demais sanções 

administrativas, inclusive com as multas previstas. 

Se a adjudicatária recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços e 

retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no 
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ato da feitura da  mesma, garantida a prévia e ampla defesa, sujeita-se às seguintes 

penalidades: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública por prazo de até 02 (dois) anos, e; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que deixar de entregar ou 

apresentar  ocumentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar- e de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e 

ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com município pelo prazo de até dois 

anos, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei. 

Caso a detentora da Ata, não possua nenhum valor a receber do 

Órgão/entidade adeso, serlhe- á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, respeitado o 

direito de ampla defesa, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão 

encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do 

CIEDEPAR/Entidade adeso, podendo, ainda o Órgão/entidade proceder à cobrança 

judicial. 

Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de (05) cinco 

dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua 

decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e 

decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

Serão publicadas as sanções administrativas previstas nesta seção, 

inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da 

reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar 

ao ÓRGÃO. 

A aplicação das multas será feita pelos Órgãos/Entidades que fizerem 

adesão e o cancelamento e/ou suspensão pelo gestor da Ata de Registro de Preços. 
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De acordo com o estabelecido em lei, poderão ser acrescidas sanções 

administrativas previstas em instrumento convocatório e no contrato. 

 

12 DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de  

lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

II -  Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o 

Edital de Pregão Eletrônico nº. xxx/2022 e seus anexos e as propostas das classificadas. 

III -  É vedado caucionar ou utilizar esta Ata decorrente do presente registro para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do órgão competente 

da administração. 

IV - O objeto desta licitação deverá ser entregue parceladamente, de acordo com o 

requerimento, nos locais e datas definidos pelos municípios consorciados ao 

CIEDEPAR. A entrega deverá efetuar-se em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem 

de compra. 

 

13 DO FORO 

As partes contratantes elegem o foro da Comarca de Curitiba, Paraná 

como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro 

de Preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via 

administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Curitiba, _______de ____________de 2022. 

 

_________________________________ 

Presidente CIEDEPAR – CONTRATANTE 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:____________________________________________ 

CPF______________________ 
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