EDITAL DE LICITAÇÃO Nº PREGÃO PRESENCIAL 34/2021

De conformidade com a autorização do Chefe do Poder Executivo, por solicitação do
Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, torna público que fará realizar
licitação na modalidade Pregão Presencial 34/2021, do tipo menor preço por lote, cujo
objeto está definido abaixo, o qual observará os preceitos de direito público e, em especial,
as disposições da Lei Federal 10.520/2002, de 17/07/2002, Lei Federal 8.666/93, de
21/06/1993 e suas alterações, Leis Complementares 123/2006, 147/2014 e 155/2016;
Decreto Federal 3.555/2000, de 08/08/2000; Decreto Federal 7.892/2013, de 23/01/2013 e
posteriores alterações; Decreto Municipal 1.543/2014, de 01/08/2014, subordinado às
condições e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
A sessão de processamento do Pregão Presencial será realizada e conduzida pelo
pregoeiro com o auxílio da equipe de apoio, nomeados através do Decreto 1.929/2020, de
31/03/2020 e designados nos autos do processo em epígrafe.

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de equipamentos de informática assim descritos: Display Educacional
65 polegadas, OPS, mouse e teclado wifi , webcam, Software de Interação, Pedestal
móvel,

Instalação,

Configuração

e

Treinamento.

Carrinho

inteligente

para

armazenamento, recarga e transporte Tablet + Gerenciador, para serem utilizados nas
unidades escolares da rede municipal de educação, respeitando às necessidades e o
interesse público, conforme especificações constantes do “Anexo I - Termo de Referência”,
que faz parte integrante e indissociável deste edital.

2. DA ABERTURA EM SESSÃO PÚBLICA
2.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo pregoeiro,
de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital.
2.1.1. Data e horário máximo para protocolo dos envelopes com as propostas financeiras
e documentos de habilitação: até 10:00 horas do dia 16/12/2021 (horário de Brasília/DF);
2.1.2. Data e horário da sessão de lances: as 10:00 horas do dia 16/12/2021 (horário de
Brasília);
2.1.3. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura de Igaratá, sita a Av. Benedito Rodrigues de

Freitas, nº 330, Centro, Município de Igaratá/SP.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que atendam às exigências e
condições estabelecidas por este edital.
3.2. É condição essencial para a participação na presente licitação à apresentação pelas
licitantes, mediante protocolo, diretamente no Paço Municipal, na data e horário indicados
no item 2 deste edital, da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, nos
moldes do modelo contido no Anexo II deste edital, bem como dos DOCUMENTOS e
PROPOSTA FINANCEIRA, em 02 (dois) envelopes, separados, opacos, indevassáveis,
fechados e numerados, contendo em sua parte externa o nome da empresa proponente e
seu endereço, bem como o número da presente licitação e ainda a indicação
correspondente ao seu conteúdo, a saber:
Prefeitura do Município de xxx;
Avenida xxxxx;
Departamento Administrativo;
Envelope 01 (um) - Proposta Financeira;
Pregão Presencial
xx/2021; Dados da
Empresa Licitante:
Razão Social:
Endereço
Completo:
Prefeitura do Município de xxx;
Telefone:xxxxx;
Avenida
CNPJ:
Departamento
Administrativo;

3.2.1.

Envelope 02 (dois) – Documentos de
Habilitação;Pregão Presencial XX/2021;
Dados da Empresa
Licitante:Razão Social:
Endereço
Completo:
Telefone:
A licitante
ME – Microempresa ou EPP – Empresa de Pequeno Porte que desejar
CNPJ:

gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, deverá
comprovar seu porte mediante a apresentação de requerimento, juntando documento que
comprove a condição de ME ou EPP.
3.2.2.

O referido documento deverá estar fora dos envelopes Nº: 01 (um) – Proposta

Financeira e Nº: 02 (dois) – Documentos.
3.3.

Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta financeira

e a documentação, posteriormente ao prazo limite estabelecido neste edital.
3.4.

Não poderão participar:

3.4.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.4.2. Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a
administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
3.4.3. Empresas impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar com órgãos da
administração pública, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações, do artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 e da Súmula 51 do TCESP;
3.4.4. Empresas sob falência ou concordata, exceto nos casos em que o plano de
recuperação já tenha sido homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, nos termos
da Súmula 50 do TCESP;
3.4.5. Empresas que possuam entre seus sócios, servidor deste órgão licitante.
3.5.

A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções

e penalidades legais aplicáveis.

4.

DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

4.1.

Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os

termos deste edital por irregularidade, protocolizando no Paço Municipal, o pedido até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, cabendo ao pregoeiro
decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Demais informações poderão
ser obtidas pelo telefone (11) 4610-0474 ou e-mail: licitacaoigarata@gmail.com. Não serão
reconhecidas as impugnações interpostas, vencidos os respectivos prazos legais.

4.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
5. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO,

DA PROPOSTA

FINANCEIRA

E

DOS

DOCUMENTOS

DE

HABILITAÇÃO.

5.1. Cada licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
5.1.1. Declaração, separada de qualquer dos envelopes relacionados no subitem abaixo,
que cumpre os requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme exigido
no subitem 9.1;

5.1.2. Envelope 01 (um): Proposta Financeira; e
5.1.3. Envelope 02 (dois): Documentos de Habilitação.
5.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados no original ou por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo
pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de Apoio; ou pela juntada das folhas de órgão
da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
5.2.1. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta financeira e à habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.2.2. Quaisquer documentos, necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país de
origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos, além de serem
traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado.
5.2.3. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de
Apoio, poderá ser efetuada em horário de expediente, das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as
16:00 horas, de segunda a sexta-feira, no Paço Municipal, à Av. Benedito Rodrigues de
Freitas, nº 330, Centro, Município de Igaratá/SP, até o dia útil imediatamente anterior à data
fixada para a realização do Pregão. Nenhum documento será autenticado durante a sessão
de julgamento, com exceção dos documentos necessários ao credenciamento do licitante,
conforme item 8.3 deste edital.
5.2.4. O CNPJ da Matriz ou filial indicado nos documentos da proposta financeira e da
habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai
fornecer o objeto da presente licitação.
5.2.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos, apenas como forma de ilustração das propostas financeira.

6. DA PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE 01)
6.1. O envelope 01 (um) deverá conter a proposta financeira da licitante, que deverá atender
aos seguintes requisitos:
6.1.1.

Ser apresentada no formulário conforme Anexo III a este edital, ou em formulário

próprio contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas no primeiro, com os itens
de seu interesse, os quais estão descritos no “Anexo I – Termo de Referência”, devendo ser

assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas, constando o preço expresso em Real (R$);
6.1.2.

Apresentar os preços completos, computando todos os custos necessários para o

atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto licitado, constante da proposta financeira;
6.1.3.

Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias

correntes, a contar da data de apresentação da proposta financeira;
6.1.4.

Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ da licitante

que efetivamente irá atender o objeto desta licitação, endereço completo, telefone e
endereço eletrônico (e-mail) para contato;
6.1.5.

Prazo de entrega após o recebimento via correio eletrônico do pedido escrito;

6.1.6.

Condições de pagamento após cada entrega;

6.1.7.

Declaração que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as

características necessárias arroladas no objeto desta licitação;
6.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão às da proposta. Ocorrendo discrepância entre o valor
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
6.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
6.4. A proposta financeira será considerada completa abrangendo todos os custos
necessários à execução do objeto.
6.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do ato
convocatório.
6.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no edital.
6.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao
preço, condições de pagamento, prazos, indicação da marca ou fabricante (conforme o
caso) ou outra condição que importe em modificação dos termos originais.
6.8. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas
implica submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no
preâmbulo deste edital.

6.9.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02)

6.10.

A licitante deverá apresentar dentro do Envelope 02, os documentos

relacionados a seguir:
6.11. Habilitação Jurídica:
6.11.1.1.

A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto

social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:
6.11.1.2.

Para Empresa Individual: Registro Comercial;

6.11.1.3.

Para Sociedade Comercial: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em

vigor e alterações subsequentes, ou contrato social integralizado, devidamente registrados
na junta comercial correspondente;
6.11.1.4.

No caso de Sociedade por Ações: O ato constitutivo e alterações

subsequentes deverão vir acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores, em exercício;

6.11.1.5.

Para Sociedade Civil (inclusive cooperativa): Inscrição do ato constitutivo e

alterações subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas,
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
6.11.1.6. Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Brasil: Decreto de
autorização e ato constitutivo registrado no órgão competente.
6.11.2. Os documentos de habilitação jurídica se tiverem sido apresentados para o
credenciamento deste Pregão, não precisarão constar do Envelope 02 – Documentos de
Habilitação.
6.12. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
6.12.1. A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento
com que pretende firmar o contrato, matriz ou filial;
6.12.1.1. É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto
prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado
desses tributos;
6.12.2.

A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:

6.12.2.1. Prova de inscrição e situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) do Ministério da Fazenda (www.receita.economia.gov.br);
6.12.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e/ou Estadual,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto a ser contratado;

6.12.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal ou
outra prova equivalente, na forma da Lei (Código Tributário Nacional):
6.12.2.3.1.

A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada pela

apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais ou pela
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida da União,
inclusive Seguridade Social, expedidas pela Secretaria da Receita Federal, com prazo de
validade em vigor (www.receita.economia.gov.br);
6.12.2.3.2.

A regularidade com a Fazenda Estadual deverá ser comprovada através da

apresentação da Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários Não Inscritos na
Dívida Ativa e da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado, na
forma da Lei, com prazo de validade em vigor, (utilizando os endereços eletrônicos
www.pfe.fazenda.sp.gov.br e www.dividaativa.pge.sp.gov.br, caso a licitante esteja sediada
no Estado de São Paulo);
6.12.2.3.3.

A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada por

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, com prazo de validade em vigor, expedida pelo
município em que o estabelecimento estiver situado;
6.12.2.4.

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço, através da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, com
prazo de validade em vigor emitido pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br);
6.12.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, com prazo de validade em
vigor, nos moldes do que estabelece a Lei Federal 12.440/2011, de 07/07/2011
(www.tst.jus.br);
6.12.3. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Positiva com
Efeitos de Negativa;
6.12.3.1. Considera-se positiva com efeitos de negativa a certidão em que conste a
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de
seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
6.13.

Qualificação Técnica:

6.13.1.

A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

6.13.1.1. Comprovação de capacidade técnica operacional da empresa licitante para a
comercialização de equipamentos semelhantes ao objeto desta licitação, nas mesmas
características desta, mediante a apresentação de atestados de capacidade técnica emitida

em face da razão social da proponente, por personalidade jurídica pública ou privada,
devidamente datados e assinados pelo responsável legalmente constituído, que deverá ser
devidamente identificado;
6.13.1.2. Catálogo técnico contendo: ilustrações ou fotografia, marca, modelo e
especificações técnicas dos equipamentos ofertados, sem deixar qualquer dúvida por
ocasião da análise técnica e informações necessárias para avaliar se o mesmo atende as
exigências do termo de referência;
6.14.

Qualificação Econômico-Financeira:

6.14.1.

Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial

expedida pelos cartórios distribuidores da sede da pessoa jurídica;
6.14.2.

Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante

apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de
recuperação judicial/extrajudicial em vigor;
6.14.3.

As licitantes podem obter a certidão no endereço eletrônico www.esaj.tjsp.jus.br,

caso estejam situadas no Estado de São Paulo;
6.15.

Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal:

6.15.1. Declaração escrita e expressa, datada e assinada por sócio da empresa ou por seu
representante legal, devidamente comprovados, que não outorga trabalho noturno, perigoso
ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho aos menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (Anexo V).
6.16.

Comprovação de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente a Habilitação:

6.16.1. Declaração escrita e expressa, datada e assinada por sócio da empresa ou por seu
representante legal, devidamente comprovados, da Inexistência de Fato Impeditivo
Superveniente a Habilitação da licitante (Anexo IV).
6.17.

Comprovação de independência na formulação da proposta financeira e

atuação no certame, conforme marco legal anticorrupção:
6.17.1. Declaração escrita e expressa, datada e assinada por sócio da empresa ou por seu
representante legal, devidamente comprovados, que elaborou a proposta financeira de
forma independente e que a sua atuação no certame é de acordo com o que determina o
marco legal anticorrupção (Anexo VII).

7. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
7.1. Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do
certame deverão se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, devidamente

munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com
poderes para formulação de ofertas e lances verbais, conforme modelo do Anexo VI.
7.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos
neste edital, por sua representada.
7.3. Por

credenciamento

entende-se

a

apresentação

dos

documentos

abaixo

especificados, conforme as diferentes hipóteses de representação, em todos os casos
acompanhados de documento oficial de identidade:
7.3.1. Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e sua representação
estiver sendo exercida diretamente por órgão integrante da estrutura organizacional da
pessoa jurídica (diretor, gerente) documentos que comprovem a existência de poderes de
representação do titular do cargo (ato constitutivo da pessoa jurídica, estatuto social ou
contrato social devidamente registrado), acompanhados de documentos que comprovem a
eleição do credenciando para o dito cargo (ata de assembleia geral ou ata do conselho de
administração, devidamente registradas);
7.3.2. Quando a licitante for constituída sob a forma de sociedade e a sua representação
estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituído: os mesmos
documentos arrolados no item 8.3.1, neste caso relativamente à pessoa que representar a
licitante na procuração, acompanhados da procuração, na qual sejam outorgados poderes
suficientes para representação em licitação;
7.3.3. Quando a licitante for constituída sob a forma de empresário individual e sua
representação estiver sendo exercida diretamente pelo titular: declaração de empresário
individual devidamente registrada;
7.3.4. Quando a licitante for constituída sob a forma de empresário individual e sua
representação estiver sendo exercida, de forma indireta, por procurador constituído: o
mesmo documento referido no item 8.3.3, acompanhado da procuração na qual sejam
outorgados poderes suficientes para representação em licitação.
7.4. Nas hipóteses em que o representante da licitante for procurador e a sua constituição
tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuração, a firma da pessoa
que representar a licitante na procuração deverá ser reconhecida por tabelião.
7.4.1. Esses documentos (originais ou cópias) deverão ser apresentados antes do início da
sessão do Pregão. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas por tabelião,
ou pelo pregoeiro, ou por servidor integrante da Equipe de Apoio da Prefeitura, à vista do
original.
7.5. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará

ou desclassificará a licitante, mas impedirá a proponente de se manifestar ou responder,
nas respectivas fases, não podendo, pois, ofertar lances e impugnar quaisquer atos do
certame,

cabendo

tão somente,

ao

não

credenciado,

o

acompanhamento

do

desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a perturbar ou
impedir a realização dos trabalhos.
7.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
7.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma
empresa licitante.
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES
8.1. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos representantes das
licitantes devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o
pregoeiro abrirá os trabalhos, recepcionado os envelopes com os documentos e as
propostas financeiras diretamente do Setor de Protocolo, acompanhados da Declaração de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação de cada licitante, separada dos envelopes,
conforme modelo contido no Anexo II deste edital.
8.2. A não entrega da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação implicará
na não aceitação da licitante no certame licitatório.
8.3. Encerrada a fase de recepção dos documentos e das propostas financeiras via
protocolo, o pregoeiro fará o exame dos documentos de credenciamento dos representantes
das licitantes tal como previsto no item 8 supra, exame este iniciado antes da abertura da
sessão.
8.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, o pregoeiro promoverá a abertura dos
envelopes contendo as propostas financeiras, conferindo-as e rubricando-as em todas as
suas folhas.
8.5. Após a entrega dos envelopes através de protocolo não caberá desistência, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

9. DO JULGAMENTO
9.1.

Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos:

9.1.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (classificação das propostas
financeiras e habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do

menor preço unitário para cada item cotado.
9.1.2. A etapa de classificação de preços, compreenderá a ordenação das propostas de
todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, oferta
de lances verbais das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
9.1.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente edital.
9.2.

Etapa de classificação de preços:

9.2.1. Serão abertos os envelopes proposta financeira de todas as licitantes.
9.2.2. O pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas financeiras para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
9.2.3. O pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.
9.2.4. O pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço unitário e aquelas
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento), relativamente à de menor preço unitário, para que seus autores
participem dos lances verbais.
9.2.4.1. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de lances
verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço unitário,
multiplicada por 1,10 (um vírgula dez).
9.2.4.2. Quando não houver, pelo menos 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até
o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
9.2.4.3. No computo do item anterior, serão admitidas no máximo 03 (três) propostas, ou
seja, as propostas classificadas conforme o item 10.2.4, acrescida daquelas classificadas
na forma do item 10.2.5.
9.2.5. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor
proposta escrita ofertada.
9.2.6. O pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances

verbais), a apresentar, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita
classificada com o maior preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de
valor.
9.2.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço unitário, observada a redução mínima entre os lances de 1% (um
por cento), sobre o valor de cada item, aplicável inclusive em relação ao primeiro.
9.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço unitário.
9.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando
sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
9.2.10. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para cada item.
9.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo
motivadamente a respeito.
9.2.12. Se a oferta não for aceitável, o pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.
9.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas por empresas
não enquadradas como ME – Microempresa ou EPP – Empresa de Pequeno Porte, e não
se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria
sessão do Pregão.
9.2.14. Nas situações previstas nos subitens 10.2.9, 10.2.12 e 10.3.4, o pregoeiro poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
9.2.15. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente às sanções administrativas constantes deste edital.
9.2.16. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega do objeto
condicionada a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste
Pregão, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
9.2.17. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
9.2.18. Depois de encerrada a etapa de lances e, desde que constatado empate entre
empresas enquadradas como ME ou EPP e empresas sem este tipo de enquadramento,
será considerado como critério de desempate, preferência de contratação para ME -

Microempresas e EPP - Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar
123/2006.
9.2.19. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta melhor classificada.
9.2.20. Para atendimento aos itens 10.2.18 e 10.2.19 ocorrendo empate proceder-se-á da
seguinte forma:
9.2.20.1.

A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado, sob pena de
preclusão.
9.2.20.2.

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no item 10.2.19, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
9.2.20.3.

Na hipótese da não incidência dos termos previstos 10.2.18 e

10.2.19, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.
9.2.20.4.

O disposto nos itens 10.2.18 e 10.2.19 somente se aplicarão

quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.
9.3.

Etapa de Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e Adjudicação:

9.3.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 deste edital, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro anunciará a abertura do envelope
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
9.3.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, serão inabilitadas.
9.3.2.1. A não apresentação no Envelope 02 – Documentos de Habilitação, de qualquer
documento exigido neste edital, para fins de habilitação, implicará inabilitação da licitante.
9.3.3. Constatado o atendimento das exigências previsto pelo edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio pregoeiro, na
hipótese da inexistência de recursos, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame,
na hipótese de existência de recursos e desde que improvidos, face ao reconhecimento da
regularidade dos atos procedimentais.

9.3.4. Se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o
objeto do certame, pelo pregoeiro.
9.3.5. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos,
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos
representantes credenciados das licitantes ainda presentes à sessão.
9.3.6. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, até
que seja assinado o respectivo contrato. Após esse fato, ficarão por 20 (vinte) dias corridos
à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão
destruídos.
9.3.7. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, será feita, pelo
pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à licitante declarada vencedora, com
posterior encaminhamento dos autos ao Chefe do Poder Executivo para homologação do
certame e decisão quanto à contratação.
9.3.7.1. Na hipótese de existência de recursos, os autos serão encaminhados ao Chefe do
Poder Executivo para julgamento e, em caso de improvimento, adjudicação do objeto da
licitação à licitante vencedora, homologação do certame e decisão quanto à contratação.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer
licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro
em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
úteis, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendolhes assegurada vista imediata dos autos.
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará na preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pelo pregoeiro à licitante vencedora.
10.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.
10.4. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Sala de Reuniões da Prefeitura de Igaratá, sita a Av. Benedito Rodrigues
de Freitas, nº 330, Centro, Município de Igaratá/SP.
10.5. Julgados os recursos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Chefe
do Poder Executivo homologará a licitação e decidirá quanto à contratação.
10.6. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo pregoeiro, que consultará as
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer e declarará, expressamente, que só
serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da sessão.
10.6.1. Também não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente
apresentadas.
11. DO CONTRATO

11.1.

A empresa vencedora do certame deverá assinar o contrato, no prazo máximo de 05

(cinco) dias úteis, contados da data da publicação da homologação na Imprensa Oficial, sob
pena de decair do direito a tornar-se detentora, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
81, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.
11.1.1. A recusa injustificada da licitante considerada vencedora em assinar o contrato
dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitará à mesma as penalidades estabelecidas neste edital.
11.2.

Tratando-se de ME ou EPP, cuja documentação de regularidade fiscal tenha

indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente a
assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
data da publicação do resultado do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração, sob pena de decair do direito a tornar-se detentora, sem prejuízo das demais
sanções aplicáveis a matéria.
11.3.

O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito
pela administração.
11.4.

É facultado à administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e

condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação
prevista no artigo 81, da Lei Federal Nº: 8.666/93 e alterações.

11.5.

Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação

para a assinatura do contrato, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
12. DOS RECURSOS FINANCEIROS

13.1 A dotação orçamentária correspondente ao processo é

13. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
13.1.

O preço a ser pago pelo objeto da presente licitação será aquele

constante da proposta vencedora ou a negociação com o pregoeiro.

Os preços registrados poderão ser revistos na conformidade com o que disciplina o Capítulo
VIII – Da Revisão e do Cancelamento dos Preços Registrados, do Decreto Federal
8.250/2014, de 23/05/2014, que alterou o Decreto Federal 7.892/2013, de 23/01/2013.

14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
14.1.

Das obrigações da eventual contratante:

14.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa vencedora desta licitação
possa cumprir integralmente a proposta apresentada, observando-se as normas do
contrato;
14.1.2. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto;
14.1.3. Atestar notas fiscais eletrônicas e efetuar os pagamentos devidos;
14.1.4. Aplicar as sanções administrativas cabíveis.
14.2.

Das obrigações da empresa vencedora e eventual contratada:

14.2.1. Emitir a nota fiscal eletrônica correspondente a cada operação;
14.2.2. Fornecer os equipamentos dentro dos prazos previstos e de forma adequada,
respeitando os preços registrados;
14.2.3. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações se
obriga a atender prontamente.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 - Aplicam-se a presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93; Lei
Federal nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 16/2021 (ANEXO X) deste Edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
16.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da
administração, sem comprometimento da segurança da contratação.
16.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão e desde
que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do certame, bem como a
finalidade e a segurança da futura contratação.
16.3. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
16.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente edital.
16.5. A adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora e a homologação do
resultado desta licitação não implicarão direito à contratação.
16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e incluise o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal na Prefeitura, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
16.7. O Chefe do Poder Executivo poderá revogar a presente licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante
provocação de terceiros, nos termos do artigo 49, da Lei Federal 8.666/93.
16.8. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização
do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
16.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será
competente o foro da comarca de Santa Isabel/SP, com renúncia expressa de qualquer
outro.
16.10. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente
estabelecido.

Fazem parte integrante deste edital:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II – Memorial Descritivo;
Anexo III - Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
Anexo IV - Formulário para Apresentação de Proposta Financeira;
Anexo V - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente a
Anexo VI - Declaração de Não Emprego de Menor;
Anexo VII – Termo de Credenciamento;
Anexo VIII – Declaração de que cumpre as normas do marco legal anticorrupção;
Anexo IX – Minuta do contrato/Termo de Ciência e Notificação

Igaratá/SP, 03 de dezembro de 2021.

REGINA CÉLIA FORTES
Secretária da Educação e Cultura de Igaratá

TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 34/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – PROC.
6655/2021
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática assim descritos: Display Educacional
65 polegadas, OPS, mouse e teclado wifi , webcam, Software de Interação, Pedestal móvel,
Instalação, Configuração e Treinamento. Carrinho inteligente para armazenamento, recarga
e transporte Tablet + Gerenciador, para serem utilizados nas unidades escolares da rede
municipal de educação

1.

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

LOTE

01

QUANTIDADE

50

DESCRIÇÃO
Display Educacional 65 polegadas,
OPS, mouse e teclado wifi , webcam,
Software de Interação, Pedestal
móvel, Instalação, Configuração e
Treinamento.

04

Carrinho
inteligente
para
armazenamento, recarga e transporte

120

Tablet + Gerenciador

02

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E OBJETO
2.1 – A realização de processo de licitação para futura aquisição deste objeto, se justifica face
ao interesse público presente na necessidade da utilização de meios tecnológicos para efetivo
e real auxilio na realização de atividades escolares e melhora no desenvolvimento intelectual
dos alunos do município de Igaratá.
2.2 – A presente pretensão pela aquisição dos bens, apesar de orçamento superior ao
legalmente instituído a fim de efetuar a divisão dos quantitativos em cotas, não será aplicada
no presente caso, em virtude da natureza dos bens a serem adquiridos, casos em que
eventual separação ocasionaria fracionamento do objeto com possibilidades de aquisição de
itens de marcas, qualidades e funcionalidades diversas. Neste caso a municipalidade optou
pela não divisão do procedimento em cotas.
4 – DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município, no prazo de até 30 (trinta)
dias após a entrega do produto, acompanhada das notas fiscais correspondentes, conforme
disposto nos Arts. 67 e 73 da Lei 8.666/93.
5 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:
5.1 - O fornecimento do objeto está condicionado à necessidade do órgão e deverá ser
entregue no Município de Igaratá, mediante requisição contendo as quantidades, descrição
do produto e endereço a ser entregue é Rua José de Souza Palau, S/N, Jardim Rosa Helena,
Igaratá/SP, CEP: 12350-000 juntamente com a Nota de Empenho ou Autorização de
Fornecimento, no prazo de 05 (cinco) dias
5.2 - A Administração rejeitará o objeto em desacordo com o Contrato, com base no Art. 76
da Lei 8.666/93.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 Entregar os equipamentos em até 05 (cinco) dias, na Creche Municipal, sito a Rua José
de Souza Palau, S/N, Jardim Rosa Helena, Igaratá/SP, CEP: 12350-000, no horário das

08h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira;
6.2 - Cumprir, fielmente, suas prestações contratuais em conformidade com os termos deste
Termo de Referência;
6.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Município de Igarata/SP;
6.4- Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação do objeto desta licitação;
6.5 - Cumprir outras determinações previstas na Lei n° 8.666/93 e no Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90);
6.6 - Manter, durante a execução do contrato, todas as condições habilitatórias exigidas nesta
licitação.
6.7 - Fornecer o objeto, nas especificações contidas neste Termo de Referência, dentro dos
melhores padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos eventuais que
comprovadamente vier a causar.
6.8 O não cumprimento das obrigações assumidas no futuro contrato ou a ocorrência da
hipótese prevista no artigo 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada
pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, a CONTRATANTE a
rescindir unilateralmente o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo
aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de
inadimplência
7 - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
7.1 – O prazo de vigência do contrato, será de 12 (doze) meses, com validade e eficácia legal
após a publicação do extrato do contrato na Imprensa Oficial ou no site da Prefeitura,
7

- CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO

8.1. Os pedidos serão efetuados parceladamente no período da vigência contratual e deverão
ser entregues na Creche Municipal, sito a Rua José de Souza Palau, S/N, Jardim Rosa
Helena, Igaratá/SP, CEP: 12350-000, no horário das 08h00 às 17h00, de segunda a sextafeira;
8.2. A Secretaria de Educação do Município de Igaratá, designará servidor para acompanhar
o recebimento dos equipamentos e conferência do objeto;
9- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1 – A dotação orçamentária para suportar as despesas que poderão advir desta avença se
encontra nas seguintes rubricas: 02.05.01.12.361.0501.2009.4.4.90.52
10 - DEMAIS ESPECIFICAÇÕES
10.1 - Não será aceito material em desacordo com as especificações constantes do presente
Termo de Referência;
10.2 Prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias a contar da
data de abertura das propostas de preço;
10.3 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga,
embalagem, instalação, manutenção e assistência do Sistema de Controle de Ponto pelo
período de 12 (doze) meses e quaisquer outras despesas para a entrega do material;
10.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os insumos que o compõem, tais
como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que

incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados, bem como
transporte, custos, estocagem até a entrega total do objeto, carga e descarga, testes, leis
sociais e tributo
10.5. Caso os medicamentos a serem entregues estejam em desacordo com as
especificações contidas na proposta de preços, serão rejeitados; a Contratada ficará obrigada
a trocar, imediatamente, sem ônus para o Contratante, o produto que vier a ser recusado,
observadas as penalidades cabíveis.
Igaratá, 01 de dezembro de 2021.

REGINA CELIA FORTES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO
Solução educacional integrada para ensino híbrido.
1.

Descrição Geral:

1.1. Solução educacional integrada para utilização em salas de aula e aplicação em ensino
híbrido.
1.2. Solução do tipo autônoma, com a integração de equipamentos e aplicativos necessários
ao seu funcionamento, instalados e configurados em uma unidade móvel para permitir
adequação aos diferentes layouts e compartilhamento entre ambientes.
1.3. Solução compatível com as plataformas de comunicação e aplicativos Google Meet,
Microsoft Teams e Zoom, com interface personalizável e configurável para uma plataforma
específica.
1.4. A solução permite a utilização em aplicações variadas tais como: reuniões
administrativas, atividade de treinamento e capacitação de docentes e colaboradores,
transmissão de aulas na modalidade híbrida, com alunos presenciais e online (remotos), uso
para gravação e geração de conteúdos para disponibilização em portais educacionais ou
servidor em nuvem, transmissão de atividades complementares (práticas) em horários de
contra turno, utilização para plantão de dúvidas e/ou aulas de reforço, permitir a conexão com
professores e palestrantes remotos.
2.
Configuração de hardware:
2.1. Câmera principal:
2.1.1. Resolução de vídeo suportada: 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720, 640 x 480, 320 x
240;
2.1.2. Taxa de renovação de vídeo: 20 ~30 fps (quadros por segundo);
2.1.3. Suporte a padrões de codificação de vídeo mínimo: MJPEG / YUY2;
2.1.4. Lente com ângulo de captura mínima de 65 graus, sem distorção, função autofoco
ultrarrápido inferior a 1 segundo.
2.1.5. Rotação de 360 graus e inclinação para ajuste e enquadramento da imagem.
2.1.6. Recurso de controle automático de ganho, de exposição e balanceamento de cor
branca.
2.1.7. Microfone integrado com recurso de cancelamento de eco e alcance mínimo de 4,0
metros em modo normal de fala e suporte a codificação PCM.
2.1.8. Interface principal USB – 5V.
2.2. Unidade de processamento central:
2.2.1. Com processador de no mínimo quatro núcleos, 2.2GHz (mínimo), memória RAM 4GB,
cache 2MB.
2.2.2. Armazenamento mínimo 128GB tipo SSDHD.
2.2.3. Conectividade wireless: WiFi 2.4GHz + 5GHz, Bluetooth 4.0 mínimo.
2.2.4. Conectividade (portas): porta USB2.0 (x2), porta USB3.0 (x2), Tipo C (x1), HDMI (x1),
VGA (x1), RJ-45 (x1), Entrada para cartão microSD, entrada para microfone e fone de ouvido
tipo P3.
2.2.5. Compatível com sistema operacional Linux ou Windows.

2.2.6. Fornecido com software embarcado e carregado para conexão aos aplicativos de
comunicação web, com interface gráfica na tela principal com ícones das plataformas web.
2.2.7. Interface gráfica principal permite a configuração e personalização para uso de
identificação visual do cliente – imagem ou logotipo ou similar.
2.2.8. Acompanha teclado e mouse sem fio.
2.2.9. Acompanhar cabo HDMI de no mínimo1m de comprimento.
2.3. Pedestal móvel para integração de todos os equipamentos
2.3.1. Possibilita a integração de display, câmera principal, unidade de processamento,
microfone e acessórios, bem como sua interligação por cabos e adaptadores.
2.3.2. Bandeja e/ou suporte para fixação da câmera principal, com regulagem de elevação e
inclinação.
2.3.3. Haste central com aberturas para passagem de cabos (vídeo, áudio, lógica e energia),
de modo que evitem ficar totalmente aparentes, garantindo a segurança do equipamento e
dos usuários.
2.3.4. Inclui um suporte um para fixação do display, com compatibilidade mínima VESA200.
Suporta carga de no mínimo 60 Kg.
2.3.5. Bandeja com altura ajustável para acomodação de teclado e mouse sem fio e/ou
notebook e/ou microfone sem fio.
2.3.6. Deverá possuir no mínimo quatro rodízios, giro 360 graus, mínimo de 3” de diâmetro
com sistema de freio integrado em pelo menos dois rodízios, para garantir a estabilidade do
conjunto.
2.3.7. Fornecido com régua de tomadas com no mínimo três (3) tomadas do tipo 2P+T padrão
10A, em conformidade com a norma NBR14136.
2.3.8. Cabo de alimentação de no mínimo 3 metros, plugue macho tipo 2P+T padrão 10A em
conformidade com a norma NBR14136, porta cabo para acondicionamento.
2.3.9. Possui uma interface externa de rede tipo RJ-45 para conexão à rede de dados
cabeada.
2.3.10. Possui sistemas de proteção antifurto para tela de 65”, unidade de processamento
central, com travamento por cadeado.
2.3.11. Acompanha “manual do usuário”, no idioma português do Brasil, com, no mínimo,
informações detalhadas e atualizadas sobre a instalação, configuração e operação dos
produtos que compõem o terminal de
2.4. Display
2.4.1. Display com Tamanho de tela: 65" DLED Smart,
2.4.2. Resolução UHD 3840x2160 pixels
2.4.3. UHD (4k) streaming
2.4.4. Brilho (típico) Mínimo de: 400cd/m²
2.4.5. Processador QUADCORE
2.4.6. Memória do Processador DDR 1,5G
2.4.7. Memória de armazenamento EMMC 4G
2.4.8. DLNA
2.4.9. Ângulo de visão (graus) = 5000:01:00
2.4.10. Tempo de resposta mínimo de 8ms
2.4.11. Deve ser bivolt
2.4.12. Frequência = 50-60Hz

2.4.13. Ajuste automático de som
2.4.14. Equalizador
2.4.15. Dolby Digital, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos
2.4.16. Redução de ruidos
2.4.17. Decoder de Som AC3 Surround
2.5.18. EPG
2.5.19. Controle Parental
2.5.20. Sistema operacional VIDAA;
2.4.21. Controle de Luz e Controle Dinâmico de Luz
2.4.22. HDR10
2.4.23. Dolby Vision
2.4.24. HLG
2.4.25. MEMC
2.4.26. PVR
2.4.27. Timer
2.4.28. Sleep timer
2.4.29. Aplicativos pré intalados = YOUTUBE/KIDS/LOJA DE APP;
2.4.30. Video decoder (MPEG2 / MPEG 4 ) (10747)
2.4.31. Função Zoom
2.4.32. Suportar comando de Voz;
2.4.33. ARC - Canal Audio de Retorno = SIM - HDMI1
2.4.34. CEC via HDMI = HDMI1, HDMI2, HDMI3
2.4.35. Suportar espelhamento de Tela
2.4.36. Wi-Fi IEEE 802.11 = a/b/g/n/ac – integrado
2.5.37. Banda Wifi = 2.4/5GHz
2.4.38. Bluetooth 5.0
2.4.39. 02 Alto-falantes internos de 20WRMS
2.4.40. 03 Entradas HDMI (Tipo 2.0 HDCP 2.2);
2.4.41. 01 TV Digital (ISDBT/NTSC);
2.4.42. 01 Saída de Àudio Digital (SPDIF);
2.4.43. 02 Portas USB (foto, vídeo);
2.4.44. 01 Saída P2;
2.4.45. 01 Porta RJ45;
2.4.46. 01 AV input compartilhada com Componente
2.4.47. Peso máximo de 20kg (líquido);
2.4.48. Dimensões máxima (LxAxP) 1450×840×80mm;
2.4.49. Obrigatório ter certificado INMETRO
2.4.50. Dimensão VESA (Horiz / Vert) = 300×200mm
2.4.51. Parafuso VESA = M6
2.4.52. 01 ano de Garantia do Produto
2.4.53. 90 dias de garantia dos acessórios;
3.
Acessórios
3.1. 01 Controle remoto
3.2. 01 Cabo de alimentação

3.3. 01 Cabo AV
3.4. 01 Cabo HDMI
3.5. 01 Receptor Canal Digital DTV
3.6. Guia de iniciação rápida
3.7. Caixa de som portatil de 6W, 45db
4.
Tablet Educacional
4.1. Sistema Operacional Android 9.0, IOS 13, IPadOS ou superior.
4.1.1. Software de gerenciamento do dispositivo
4.1.2. O software deverá permitir:
4.1.3. Deve permitir a localização e a automatização de configuração do dispositivo;
4.1.4. Envio de políticas de segurança e configurações de maneira remota;
4.1.5. Controle de navegação a partir de filtros de conteúdo;
4.1.6. Emissão de relatório gerencial com informações do inventário de dispositivos;
4.1.7. O sistema de monitoramento de software deve atender a Lei nº 13.709/18 – Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) em especial ao artigo 14 da mesma lei.
4.2. Tela
4.2.1. Tamanho mínimo de 8”, máximo de 10,6”
4.2.2. Tela capacitiva Multi-toque;
4.2.3. Resolução mínima de 1280 x 800 pixels;
4.3.
Processador
4.3.1. Com no mínimo 8 núcleos – Octa Core
4.3.2. Com velocidade mínima de 1.2Ghz
5.
Memória
5.1. Mínimo de 2GB de memória RAM;
5.2. Mínimo de 32 GB de memória de armazenamento interna;
6.
Conectividade
6.1. Deve ser integrada ao equipamento e compatível com os protocolos TCP/IP;
6.1.2. Interface de Rede sem fio, compatível com os protocolos TCP/IP e no mínimo com os
padrões IEEE 802.11 a/b/g/n;
6.1.3. Suporte a conectividade 4G com SLOT para SIM CARD integrado ao equipamento.
7.
Câmera
7.1. Câmera traseira com resolução mínima de 5 megapixels, foco automático e zoom digital;
7.1.2. Câmera frontal com resolução mínima de 2 Megapixels VGA;
7.1.3. Permitir filmar e tirar fotos.
8.
Interfaces
8.1. Microfone e alto-falantes integrados ao gabinete;
8.1.2. Interface Bluetooth 4.0;
8.1.3. Saída para fone de ouvido para conector padrão P2 de 3,5 mm;
8.1.4. Slot padrão SD ou Micro SD para expansão do armazenamento interno;
8.1.5. Slot para o SIM card.

8.1.6. Possui no mínimo 1 conexão com computadores tipo micro USB 2.0
9.
Bateria
9.1. Interna e recarregável.
9.1.2. A bateria do equipamento deverá apresentar autonomia mínima de 4000mAh e
capacidade de ser recarregada diretamente na alimentação AC (100V ~240V).
10.
Gabinete
10.1. Não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou
cortantes;
10.1.1. Possuir teclas para controle de volume e som.
11.
Peso
11.1 Peso máximo de 550g
12.
Funcionalidades
12.1. Possuir acelerômetro;
12.1.2. O ajuste do brilho da tela manual ou automático;
12.1.3. Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição;
13.
Recursos de vídeo
13.1. Gravação em HD (720p), sendo que para vídeo utilizar codificação H.264 e para áudio
codificação AAC;
13.1.2. Formatos de reprodução: H.263, H.264, MP3, MPEG-4;
13.1.3. Taxa de captura e reprodução de vídeo: 30 fps.
13.1.4. Localização GPS / A-GPS ou Glonass;
13.1.5. Sensor de posição (Vertical para horizontal);

14.
Sistema Operacional e software
14.1. Deverá ser entregue com o Sistema Operacional Android 9.0 (ou versão superior)
previamente instalado em português ou superior;
14.1.2. Permitir a decodificação dos seguintes formatos de arquivos: mp3; 3gp (AMR, AAC,
H263, H264 e MPEG4); mp4 (AAC e H264); ogg (Vorbis áudio); wav (PCM);
14.1.3. Software para e-mail compatível com gmail e Microsoft Exchange, POP3/IMAP;
14.1.4. Software para reprodução de vídeo, áudio e fotografias digitais;
14.1.5. Software de mensagem instantânea;
14.1.6. Software para gravação de vídeo, áudio e fotografias digitais;
14.1.7. Software de mapas;
14.1.8. Os softwares deveram permitir o ajuste da resolução de imagem, controle de volume
e adição de vídeo produzido pelo usuário no próprio Tablet.
15.
Recursos de acessibilidade
15.1. O equipamento deverá ser compatível com recursos de acessibilidade conforme abaixo:

15.1.2. Aplicação capaz de executar leitura de tela e das funções do equipamento, dando
apoio a usuário com baixa ou perda total de visão.
15.1.3. Aplicação capaz de promover ampliação da clareza do áudio do dispositivo,
otimizando a qualidade com o uso de fones de ouvido.
15.1.4. Aplicação que viabilize a possibilidade de desligar a transmissão de áudio estéreo a
fim de obter as mesmas faixas de som em 2 ou ainda apenas um canal de áudio, ou fone de
ouvido.
15.1.5. Aplicação que possibilite a transcrição instantânea para converter voz em texto.
15.1.6. Aplicação para apoio a leitores de braille, com suporte a linha braille.
15.1.7. Aplicação que realize a execução de leitura de documentos .PDF para voz.
15.1.8. Aplicação para viabilizar a comunicação de usuários com autismo ou deficiência na
fala, por meio de cartões eletrônicos em tela.
15.1.9. Aplicação para apoiar usuários com baixa visão, fornecendo a capacidade de realizar
ampliação de áreas da tela ou texto a fim de facilitar a leitura digital eletrônica;
15.1.10. Plataforma que traduza simultaneamente conteúdo de texto e áudio em português
para a língua brasileira de sinais (Libras).
16.
Certificações e manuais:
16.1. Certificado ANATEL de homologação do produto, de acordo com as normas vigentes;
16.1.2. Por tratar-se de uso de alunos predominantemente, os tablets deverão possuir as
certificações IEC 60950 e ROHS, sendo que a comprovação será por meio de certificado
emitido por laboratório acreditado pelo
16.1.3. INMETRO: IEC 60950-1, e deverão ser entregues juntamente com a proposta.
16.1.4. O equipamento deverá ser entregue acompanhado de manual do equipamento em
português;
17.
O equipamento deve acompanhar:
17.1. Documentação técnica do produto (Hardware e Software), disponível em português;
17.1.2. Capa protetora contra quedas original do fabricante ou homologada pelo mesmo;
17.1.3. Carregador de bateria bivolt, com seleção automática de voltagem;
17.1.4. Cabo de dados USB;
17.1.5. Fone de ouvido com microfone integrado.
18.
Armazenamento, recarga e transporte
18.1. Capacidade para armazenamento de, no mínimo trinta e dois (32) Tablets/Chromebooks
posicionados em compartimentos/baias verticais, com acesso exclusivo pela porta frontal;
18.1.2. Bandeja superior interna para armazenamento de roteador wifi, notebook e
acessórios;
18.1.3. Gabinete construído em chapa de aço carbono, estrutura externa com espessura
mínima de 0,90 mm;
18.1.4. Duas bandejas horizontais internas construídas em chapa de aço carbono de no
mínimo 0,90 mm de espessura, com revestimento superficial para evitar o desgaste dos
equipamentos por atrito, com dezesseis 18.1.5. Posições verticais por bandeja, totalizando
trinta e duas posições;

18.1.6. Compartimento horizontal adicional para acomodação de roteador wifi tipo access
point, notebook do professor ou acessórios, com dimensões mínimas de 550mm x 100mm x
350mm (L x A x P), com acesso pela porta frontal;
18.1.7. Compartimentos internos exclusivos para organização e armazenamento das fontes
de alimentação dos tablets/Chromebooks;
18.1.8. Uma porta frontal e uma porta traseira, com sistema de dobradiças internas que
impeçam a sua retirada e desmontagem pelo lado externo do gabinete, construídas com
chapa de aço carbono de espessura mínima de 0,90 mm, com aberturas/orifícios para
melhorar a troca térmica interna;
18.1.8. Porta dianteira com sistema de fechamento do tipo Cremona, com dois pontos de
travamento (superior e inferior), com chave, porta traseira com fechadura central única;
18.1.9. Painéis laterais do gabinete construídos em peça inteiriça, encaixados/fixados
internamente para evitar sua desmontagem pelo lado externo;
18.1.10. Acabamento em pintura eletrostática, resistente a riscos e a corrosão nas cores
branca e/ou preta;
18.1.11. Quatro (4) rodízios emborrachados de no mínimo quatro polegadas de diâmetro para
permitir a fácil movimentação do gabinete entre ambientes, com trava em pelo menos dois
rodízios;
18.1.12. Dimensões externas máximas (com rodízios): 650 mm x 1050 mm x 550 mm (largura
x altura x profundidade);
18.1.13. Dimensões mínimas dos compartimentos dos Tablets/Chromebooks: 33mm x 250
mm x 350 mm (largura x altura x profundidade);
18.1.14. Puxador tubular lateral para facilitar o manuseio e deslocamento do gabinete;
18.1.15. Dispositivo antifurto integrado à base do gabinete para permitir a passagem de cabo
de aço e ancoragem do gabinete a um engate/gancho fixado na parede;
18.1.16. Superfície superior com revestimento antiderrapante para acomodação de notebook
e acessórios;
18.1.17. Possui sistema modular de recarga para proporcionar alimentação simultânea dos
equipamentos armazenados. Possui indicadores do tipo LED para cada linha de alimentação
para permitir visualização e acompanhamento do processo de recarga;
18.1.18. Módulo de recarga instalado de modo independente das réguas de tomadas para
permitir a sua retirada e substituição em poucos minutos, garantindo continuidade do
funcionamento do gabinete e eliminando a necessidade de envio do equipamento completo
para manutenção externa.
18.1.19. Réguas de tomadas com instalação independente e modular, para facilitar
substituição em caso de manutenção;
18.1.19. Réguas de tomadas internas, com no mínimo trinta e duas (32) posições, tipo 2P +
T, em conformidade com a norma NBR14136, padrão 10A;
18.1.20. Réguas com espaçamento mínimo de 45mm entre as tomadas, suficiente para a
ligação das fontes de alimentação dos tablets/Chromebooks armazenados nos
compartimentos verticais;
18.1.21. Régua de tomada adicional externa, com no mínimo três posições, tipo 2P+T padrão
10A
em conformidade com a norma NBR14136, energizada continuamente, para
alimentação de equipamentos tais como: roteador wifi, notebook, projetor multimídia e
acessórios;

18.1.22. Acesso ao interruptor principal L/D do módulo e às réguas de tomadas internas
exclusivamente pela porta traseira do gabinete, para evitar que pessoas não autorizadas
possam desativar o sistema de recarga e/ou desconectar as fontes dos tablets/Chromebooks;
18.1.23. Sistema de proteção elétrica integrada ao módulo central, composto de disjuntor
rápido de 20 A e IDR (interruptor diferencial residual) com sensibilidade de 30mA contra surtos
de tensão da rede e choque elétrico;
18.1.24. Compartimento traseiro com calhas e/ou dutos para passagem interna de todos os
cabos e fiação elétrica, garantindo segurança e proteção aos usuários;
18.1.25. Sistema de exaustão composto por no mínimo um ventilador/exaustor, para retirada
do ar quente do interior do gabinete e manutenção da temperatura dos equipamentos em
condições ideais de trabalho;
18.1.26. A alimentação elétrica através de um único cabo de alimentação com no mínimo 3m
de comprimento e plugue tipo 2P+T padrão NRB14136, utilizando uma tomada comum na
parede, sem necessidade de tomada especial ou modificação na infraestrutura elétrica. Porta
cabo externo para acondicionamento do cabo de alimentação;
18.1.27. Conector lateral tipo RJ45, para conexão a internet e redes Ethernet/LAN;
18.1.28. Alimentação: bivolt 110 V ~ 240 V com chaveamento automático;
18.1.29. Peso máximo (vazio): 45Kg;
18.1.30. Garantia: Doze (12) meses na modalidade on-site;
19.
Instalação, montagem e configuração:
19.1. A solução será entregue montada, configurada e em plenas condições de
funcionamento. A montagem, configuração e entrega dos equipamentos será executada
conforme agendamento prévio, nas localidades indicadas pelo cliente.
19.2. Para os serviços de montagem e configuração da solução serão incluídos, todos os
materiais, mão de obra, insumos e consumíveis para a completa execução dos serviços,
assim bom acabamento técnico, de modo que a solução seja entregue em plenas condições
de perfeito funcionamento.
19.3. A contratada garante e se responsabiliza pela perfeita execução dos serviços,
obrigando-se a substituir ou refazer, sem ônus para a contratante, qualquer serviço ou
substituir material que não esteja de acordo com as condições estabelecidas no presente
memorial, bem como não executados a contento e no prazo determinado pelo cliente.
19.4. A garantia para os equipamentos é de 12 (doze) meses a contar da data do seu
recebimento definitivo e inclui reposição de peças e mão de obra. O prazo máximo para
resolução total de um eventual problema é de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de
abertura do chamado pelo cliente. Será disponibilizado um número telefônico tipo 0800 para
suporte técnico sem custos para o cliente, assim como um portal de internet para abertura e
acompanhamento de chamado.
20. Suporte online:
20.1. Será oferecido suporte online para usuários, para solução de dúvidas operacionais e de
utilização da solução, com objetivo de manter a solução em uso, sem interrupções.
20.2. O suporte online será oferecido por período de até 90 (noventa) dias a partir do término
do treinamento presencial.
21. Garantia:
21.1. A garantia deve ser de 12 meses a contar da data de entrega dos equipamentos
acompanhada do certificado de garantia pelo fabricante

22.
Das amostras
22.1. Após o encerramento da “Sessão Pública de Abertura e Julgamento de Proposta e
documentação”, a empresa classificada em 1º (primeiro) lugar e declarada vencedora
provisória, caso haja solicitação do erário, poderá apresentar em até 05 (cinco) dias uteis o
funcionamento do produto para a equipe pedagógica da Secretaria e a equipe técnica, como
condição da homologação, na sede da Secretaria de Educação, em horário a ser definido,
que resultará ao termo de aceite do modelo e condições técnicas apresentadas, homologando
o produto ofertado por definitivo para futura assinatura contratual.

O critério de julgamento das propostas será o de MENOR VALOR POR LOTE, observados
os quantitativos, as especificações e demais condições definidas no neste Edital e seus
anexos.
LOTE

QUANTIDADE

01

50

DESCRIÇÃO
Display Educacional 65 polegadas,
OPS, mouse e teclado wifi , webcam,
Software de Interação, Pedestal
móvel, Instalação, Configuração e
Treinamento.

04

Carrinho
inteligente
para
armazenamento, recarga e transporte

120

Tablet + Gerenciador

02

Lembrando que além dos valores é necessário que em seu orçamento, conste também:
MARCA/MODELO, CNPJ DA EMPRESA, CONTA BANCÁRIA, ENQUADRAMENTO DA
EMPRESA, RAZÃO SOCIAL, E-MAIL E TELEFONE DO CONTATO.
OBS. No valor unitário deverá estar incluso, impostos, taxas e encargos, sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como, despesas com transportes e
deslocamentos e outros quaisquer que incidam sobre a aquisição/ contratação do produto ou
serviços.

REGINA CÉLIA FORTES
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DE IGARATÁ

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REQUISITO DE HABILITAÇÃO
Razão Social:

Endereço:
CNPJ (MF):
Telefone:
E-mail institucional:

A licitante acima identificada, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado
e assinado, para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei Federal
10.520/2002, de 17/07/2002, e no subitem 9.1 do edital do Pregão Presencial 34/2021,
declara expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no
Edital do Pregão em epígrafe.
Representante legal:
Cédula de Identidade RG:

CPF:

Local e Data:
Carimbo e Assinatura:

ANEXO IV - FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA
LOTE

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

01

50

04
02
120

Display Educacional 65
polegadas, OPS, mouse
e teclado wifi , webcam,
Software de Interação,
Pedestal
móvel,
Instalação,
Configuração
e
Treinamento.
Carrinho inteligente para
armazenamento, recarga
e transporte
Tablet + Gerenciador

Valor global da proposta: R$ xxx (xxx)
Prazo de validade desta proposta financeira: 60 (Sessenta) dias corridos
Prazo de entrega: 05 (cinco) dias
Condições de pagamento: 30 dias corridos
Esta proposta financeira contém preços completos, computando todos os custos
necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, transporte, montagem e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante desta
proposta.
Declaramos expressamente e sob as penas da Lei, que os equipamentos ofertados por
nossa empresa atendem rigorosamente as características descritas no termo de referência.
Representante legal:
Cédula de Identidade RG:
Nacionalidade: Brasileiro
Data de Nascimento:
Endereço Residencial:
Local e Data:
Carimbo e Assinatura:

CPF:
Estado Civil:
E-mail pessoal:

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE
À HABILITAÇÃO

Razão Social:
Endereço:
CNPJ (MF):
Telefone:
E-mail institucional:

A licitante acima identificada, por intermédio de seu representante legal abaixo descrito e
assinado, declara expressamente que até a presente data inexistem fatos impeditivos da
habilitação desta empresa no presente procedimento licitatório.
Representante legal:
Cédula de Identidade RG:

CPF:

Local e Data:
Carimbo e Assinatura:

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

Razão Social:
Endereço:
CNPJ (MF):
Telefone:
E-mail institucional:
A licitante acima identificada, por intermédio do seu representante legal abaixo identificado
e assinado, declara, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93,
de 21/06/1993, acrescido pela Lei Federal 9.854/99, de 27/10/1999, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).
Representante legal:
Cédula de Identidade RG:

CPF:

Local e Data:
Carimbo e Assinatura:

ANEXO VIII - TERMO DE CREDENCIAMENTO
A licitante:

Razão Social:
Endereço:
CNPJ (MF):
Telefone:
E-mail institucional:
Representada por:
Representante legal:
Cédula de Identidade RG:
E-mail pessoal:

CPF:
Celular:

Credencia:
Credenciado:
Cédula de Identidade RG:
E-mail pessoal:

CPF: :
Celular:

Para representá-lo junto a Prefeitura do Município de xxxxx na sessão de julgamento do
Pregão Presencial 34/2021, do tipo menor preço, podendo formular lances verbais e
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em
todas as fases do referido certame licitatório.
Local e Data:
Carimbo e Assinatura:

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUAÇÃO CONFORME MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Razão Social:
Endereço:
CNPJ (MF):
Telefone:
E-mail institucional:
Declaro expressamente, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal
Brasileiro, que:
a)
Esta proposta foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outra
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b)
A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer
outra licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c)
Esta licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outra licitante ou interessada, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatório;
d)
O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outra licitante ou interessada, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e)
O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado,
discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão
público antes da abertura oficial das propostas; e
f)
O representante legal da licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
Declaro, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a
coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal 12.846/ 2013 e ao Decreto
Estadual 60.106/2014, tais como:
I
– Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II
– Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III
– Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV

– No tocante a licitações e contratos:

a)
Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b)
Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
c)
Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d)

Fraudar licitação pública, contrato ou ata de registro de preços dela decorrente;

e)
Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública, celebrar contrato administrativo ou ata de registro de preços;
f)
Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais/ata de
registro de preços; ou
g)
Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos ou atas de
registro de preços celebradas com a administração pública;
V
– Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras
e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
Representante legal:
Cédula de Identidade RG:

CPF:

Local e Data:
Carimbo e Assinatura:

Minuta Termo Contratual - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2021
N.º do Processo: 6655/2021

MUNICÍPIO DE IGARATÁ, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL IGARATÁ, com
sede a Av. Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro, Igaratá/SP, inscrito no CNPJ sob
nº 46.694.147/0001-20, representado pelo Prefeito Municipal, ELZO ELIAS DE SOUZA, como
contratante, e ............................., inscrita no CNPJ sob n° ................., com sede em ............,
na Rua ................, neste ato representada por ...................., como contratada, celebram o
presente CONTRATO, em observância ao processo de Licitação Pregão Presencial n.º
34/2021, regendo-se pela Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18
de julho de 2002 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº
8.666/93 e suas alterações, pelo Código Civil Brasileiro e legislação estadual pertinente,
assim como pelas condições do Edital, pelos termos da proposta e cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto deste Instrumento Contratual é a 1.1. Aquisição
de
equipamentos
de
informática assim descritos: Display Educacional 65 polegadas, OPS, mouse e teclado wifi ,
webcam, Software de Interação, Pedestal móvel, Instalação, Configuração e Treinamento.
Carrinho inteligente para armazenamento, recarga e transporte Tablet + Gerenciador, para
serem utilizados nas unidades escolares da rede municipal de educação, respeitando às
necessidades e o interesse público e necessidade da Administração Pública do Município de
Igaratá/SP, devidamente quantificados e especificados na proposta consolidada da
CONTRATADA e referente ao Anexo I do Edital do Pregão n.º 34/2021.
1.1 Os preços propostos apresentados pela CONTRATADA ficam declarados registrados
para fins de cumprimento deste instrumento Contratual firmados entre a CONTRATADA e o
Município de Igaratá.
1.2 Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
da contratação, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma
dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 O valor deste Contrato é o valor ofertado pela Contratada para o item, constante da
proposta readequada de preços apresentada nos autos do Pregão Presencial Nº 34/2021,
que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, perfazendo
os seguintes valores unitários:
ITEM ....................... MARCA: .................................R$___________(.....)
O valor total deste contrato é de R$ _________ (____________), fixo e irreajustável, inclusos
todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, tributos, contribuições fiscais,
para-fiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.
2.2 O pagamento será realizado pela unidade compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento definitivo dos materiais e mediante a apresentação dos documentos
fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo Servidor e/ou Comissão de
Recebimento.
2.3 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da Contratada
o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
2.4 O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pelo
fornecedor, através de Nota Fiscal, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos
estabelecidos na sua proposta, após assinatura do contrato ou por outros instrumentos
hábeis, nas formas previstas no art. 62 da Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.
2.5 A entrega do material, por parte do detentor fornecedor, para uma determinada unidade,

não poderá estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de
sanções previstas em lei.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGENCIA
3.1 O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura deste Termo
Contratual, podendo, a critério da Administração Municipal, ser prorrogado.
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento do presente Contrato todas as
cláusulas constantes deste instrumento.
4.2 Cumprir o Contrato nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança da multa
correspondente ao período total do atraso, respeitado o disposto na cláusula quarta, bem
como na legislação vigente, ciente das normas do edital e de seus anexos.
CLÁUSULA QUINTA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
5.1 Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, custos e despesas que
sejam devidos em decorrência direta ou indireta ao fornecimento do objeto, serão de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária, neste caso, a
contratada.
5.2 A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os
tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais, encargos trabalhistas e todas as
despesas incidentes sobre a compra de material, não cabendo quaisquer reivindicações
devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
5.3 Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
Contratada acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer
tributos não incidentes sobre a compra contratada, tais valores serão imediatamente
excluídos, com o reembolso do valor porventura pago a Contratada.
CLÁUSULA SEXTA – CONTRATO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1 Para cada fornecimento será convocada a Contratada para recebimento da Nota de
Empenho ou documento equivalente no prazo de até 01 (um) dia útil, contados a partir da
data de recebimento da convocação.
6.2 Caso, a Contratada, recusar-se em receber a Nota de Empenho ou documento
equivalente, e ou o descumprimento do prazo estipulado no subitem anterior, implicará na
aplicação das sanções previstas neste Termo.
6.3. As despesas tarifárias correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s)
do exercício de 2021:, 02.05.01.12.361.0501.2009.4.4.90.52.
CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
7.1 O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da Nota de
Empenho da unidade gestora da despesa ou outro documento equivalente enviado por
qualquer meio de comunicação (FAX, E-MAIL, ETC)
7.2 A entrega dos produtos deverá ser efetuada em 05 (cinco) dias, no local e horário definidos
na AFM (Autorização de Fornecimento de Material), conforme nota de empenho, mediante
conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento ou servidor designado da
CONTRATANTE e conforme as necessidades do Município.

7.5 Constatada irregularidade na entrega fica a CONTRATADA, obrigada a retirá-los no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independente da aplicação das sanções previstas.
7.6 Substituir sem ônus adicionais e no prazo máximo de 24 horas o produto recusado
na fase de recebimento.
7.7 Não será considerado entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não
atender as especificações e características definidas ou quantidades a menor ou a maior do
que a solicitada.
7.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluíra a responsabilidade do Fornecedor pela
perfeita execução do contrato, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado.
7.9 Correrá por conta do Fornecedor, se necessário, toda e qualquer despesa com ensaios,
testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução
do objeto contratado.
7.10 A Contratada é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas,
os materiais em que se verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte
com o objeto solicitado.
7.11. A Contratada deverá entregar os produtos em embalagens a vácuo, em saco plástico
CLÁUSULA OITAVA - REVISÃO DE PREÇOS
8.1 Os preços poderão ser revistos por solicitação expressa da Contratada, somente para
que seja mantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato ou documento equivalente;
8.1.1 O pedido deverá ser dirigido para o Gabinete do Prefeito, sito ao Paço Municipal na Av.
Benedito Rodrigues de Freitas, 330, Centro, Igaratá/SP.
8.2 A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar e justificar as alterações havidas na
planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição
do preço.
8.3 No caso da Contratada ser revendedora ou representante comercial deverá demonstrar
de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das
parcelas relativas ao valor da aquisição do produto com Notas Fiscais de seus Fornecedores,
encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final
(Planilha de Custos).
8.4 A critério da Administração Municipal poderá ser exigido da Contratada lista de preços
expedida pelos fornecedores, que deverão conter, obrigatoriamente, a data de início de sua
vigência e numeração seqüencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
8.5 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração Municipal
adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o
pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa,
utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal,
devendo a deliberação ou deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída
com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 30 (trinta) dias úteis.
8.6 O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da
licitação, devidamente apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será mantido durante
toda a vigência do Contrato. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar
reajuste durante a vigência deste contrato.
8.7 A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação
da deliberação no Diário Oficial.
8.8 É vedado a CONTRATADA interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.
8.9 A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais,

estaduais e municipais, que são soberanas à previsão desta Cláusula Nona.
CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência
do licitante e/ou da Adjudicatária/Detentor, sujeitando-a as seguintes penalidades, conforme
Decreto Municipal nº 016, de 19 de fevereiro de 2021 (ANEXO * do Edital).
9.1 - Constituem motivos para rescisão da contratação os relacionados no artigo 78 da Lei
8.666/93, cabendo à ADMINISTRAÇÃO as prerrogativas contidas nos artigos 79, inciso I e 80
da citada Lei.
9.2 - Não sendo pagas as multas no prazo previsto no Decreto nº 016/2021, haverá a
incidência de juros de mora, nos termos estabelecidos na legislação vigente, em especial no
Código Tributário Municipal de Igaratá (Lei Complementar nº 005/2010).
CLÁUSULA DEZ – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
10.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências
contratuais, de acordo com o disposto nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.
10.2 - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FORO
11.1 Fica eleito o foro da Cidade de Santa Isabel/SP, como o competente para dirimir
questões decorrentes do cumprimento deste Contrato, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Igaratá, 03 de novembro de 2021.

ELZO ELIAS DE SOUZA
MUNICÍPIO DE IGARATÁ
REPRESENTANTE LEGAL
FORNECEDOR/CONTRATADA

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATOS)
CONTRATANTE: ____________________________________________________
CONTRATADO: _____________________________________________________

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):_________________________________________
OBJETO: ___________________________________________________________
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)______________________________________
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.
Estamos CIENTES de que:
a)
o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº
01/2011 do TCESP;
c)
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de
1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras
do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa
(s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.
Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicação;
b)
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
Pela contratada:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________
Assinatura: ______________________________________________________
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

ANEXO X
DECRETO NO 016, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021
(REDAÇÃO CONSOLIDADA ATÉ O DECRETO Nº 065, DE 1º DE SETEMBRO DE 2021)
Estabelece normas regulamentares sobre o procedimento administrativo de apuração de
infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados; a aplicação de sanções; e
delega poderes à Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão
Estratégica, e dá outras providências.
ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA, Prefeito Municipal de Igaratá,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições, em especial aquelas constantes do art. 70,
incisos III e VIII da Lei Orgânica c/c o disposto na Lei Municipal nº 1.448, de 25 de fevereiro
de 2009; e,
Considerando o disposto na Constituição da República Federativa
do Brasil, em especial no seu art. 37;
Considerando as previsões elencadas na Lei de Licitações e
Contratos da Administração Pública - Lei nº 8.666, de 1993; Lei Federal nº 10.520, de 2002 –
Lei do Pregão; e demais legislação correlata;
Considerando que nos termos do art. 14 do Decreto Lei nº
200/1967, o trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos
e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja
evidentemente superior ao risco;
Considerando finalmente, a necessidade de disciplinar o
processo administrativo de apuração de infrações administrativas havidas no âmbito das
contratações públicas realizadas pela Administração Pública de Igaratá, nos termos do
autorizado pelo art. 118 da Lei nº 8.666/1993;
DECRETA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Do Âmbito de Aplicação
Art. 1º. Este Decreto estabelece normas regulamentares sobre o
procedimento administrativo, no âmbito da Administração Pública Municipal, voltado à
aplicação de sanções administrativas aos licitantes e contratados, fundamentadas na Lei
Federal nº 8.666, de 1993 e no artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520, de 2002; e atribui
competência à Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão
Estratégica para normatizar, instruir, julgar, designar comissões e aplicar sanções.
Parágrafo único. Estas normas aplicam-se também às
contratações celebradas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, com fundamento no art.

24 e art. 25, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 2º. Para os fins deste Decreto consideram-se:
I - Órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da
Administração Direta Municipal;
II - Licitante: pessoa física ou jurídica participante de licitação,
inclusive nas modalidades dispensa e inexigibilidade, realizada pela Administração Pública
Municipal;
III - Contratado: pessoa física ou jurídica signatária de contrato com
a Administração Pública Municipal, inclusive derivadas de licitações realizadas no sistema de
registro de preços;
IV - Autoridade competente: agente público investido de capacidade
administrativa, para expedir atos administrativos;
V - Comissão: conjunto de servidores instituído por ato de autoridade
competente, com a função de instruir e concluir de forma fundamentada o procedimento
administrativo para aplicação de possíveis sanções administrativas aos licitantes e
contratados ou arquivamento do processo; e
VI - Sanção administrativa: penalidade prevista em Lei, regulamento,
instrumento editalício ou contrato, aplicada pela Administração Pública Municipal no exercício
da função administrativa, como consequência de um fato típico administrativo com a
observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantidos por
meio do devido processo legal.
Seção II
Da Competência para a Apuração das Infrações Administrativas
Art. 3º. A Secretaria Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica é o Órgão competente para instaurar procedimentos e
processos administrativos, constituir comissões para apurar infrações administrativas
cometidas por licitantes e contratados no Município.
Parágrafo único. Estas normas aplicam-se também às
contratações celebradas por dispensa ou inexigibilidade de licitação, com fundamento no art.
24 e art. 25, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.
Art. 4º. Cabe ao Secretário Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica designar os membros da Comissão de Sanção de
Empresas para os trâmites administrativos do processo.
§1º. A Comissão será nomeada por ato da autoridade de que trata
o caput, sendo composta por no mínimo 03 (três) membros, dentre aqueles elencados na
Portaria nº 169, de 1º de setembro de 2.021.” (Redação dada pelo Decreto nº 65, de 1º de
setembro de 2021)
§2º. No ato formal de nomeação estará previsto qual membro será
o Presidente.
§3º. Serão impedidos de participar das comissões servidores que,
nos últimos 5 (cinco) anos, tenham mantido relação jurídica com licitantes ou contratados

envolvidos.
§4º. Configurado o impedimento previsto no §3º, deverá ser
designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído.
Art. 5º. Compete à Comissão de Sanção de Empresas - CSE:
I - autuar, instruir e conduzir os processos administrativos que visem
à apuração de atos infracionais às normas legais em matéria de licitação e contratos
administrativos de que possam resultar a aplicação das sanções;
II - diligenciar junto às Unidades para a obtenção de elementos e
informações necessários ao bom andamento dos seus trabalhos;
III - promover investigações e diligências necessárias, exercendo
suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo imprescindível à
elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração Pública Municipal;
IV - requisitar documentos e/ou informações necessárias ao pleno
esclarecimento dos fatos, os quais não poderão ser sonegados, sob pena de
responsabilidade pessoal; e
V - emitir relatório final.
CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
Seção I
Do Início do Processo
Art. 6º. A abertura de Processo Administrativo de Sanção de
Empresas deverá ser solicitada, preferencialmente, pelo ordenador da despesa a qual a
licitação ou contrato for vinculado, sempre que verificar descumprimento das cláusulas
contratuais ou cometimento de atos que visem fraudar os objetivos de licitação.
Art. 7º. A abertura de Processo Administrativo dependerá de instrução
prévia, elaborada pelo Órgão requisitante ou de ofício pela Secretaria Municipal de
Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica, contendo:
I – Ofício e/ou Comunicação Interna do requerente com solicitação
de abertura de Processo Administrativo, contendo:
a) identificação do Licitante ou Contratado;
b) o relato da conduta irregular, destacando a(s) cláusula(s) do
instrumento convocatório ou do contrato infringida(s); a infração cometida; o inadimplemento
contratual; ou a irregularidade em licitação;
c) os motivos que justificam a incidência de penalidade
administrativa;
d) número do edital, do contrato/ata de registro de preços, termo
aditivo e nota de empenho; e
e) indicação, sempre que possível, de 1 (um) servidor para
compor a Comissão.

II - Cópia dos seguintes documentos:
a) edital com projeto básico/termo de referência;
b) contrato e seus aditivos contendo toda e qualquer alteração;
c) autorização de fornecimento - AF;
d) notificação para empresa e resposta (se houver); e,
e) demais peças facultativas que julgar pertinente.
III - Parecer Jurídico prévio emitido pela Secretaria dos Negócios
Jurídicos, abordando a viabilidade de abertura de Processo Administrativo, indicando às
possíveis cláusulas editalícias, contratuais, legais e/ou regulamentares infringidas.
§1º. Fica resguardada à CSE a possibilidade de exigência de
outros documentos que considerar pertinente à deflagração do processo.
§2º. A deflagração do Processo Administrativo dependerá da
instrução encaminhada com todas as peças exigidas.
Art. 8º. O Processo Administrativo será instaurado por ato do
Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica,
devendo, no mínimo, conter as seguintes informações: (caput com redação dada pelo Decreto
Municipal nº 65, de 1º de setembro de 2021)
I - identificação da empresa e/ou pessoa física averiguada;
II - identificação do processo original da licitação/contrato, que
supostamente teve suas regras e/ou cláusulas descumpridas pelos licitantes ou contratados;
III - a menção às disposições legais aplicáveis ao procedimento para
apuração de responsabilidade;
IV - a designação da Comissão de servidores que irá conduzir o
procedimento; e
V - o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão.
Parágrafo único. O ato de que trata o caput deverá ser publicado
no Diário Oficial Eletrônico do Município no prazo de até 20 (vinte) dias de sua formaização.
(parágrafo único incluído pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º de setembro de 2021)
Seção II
Da Comunicação dos Atos
Art. 9º. O licitante ou contratado deverá ser intimado dos despachos,
decisões ou atos que lhe facultem oportunidade de manifestação nos autos ou lhe imponham
deveres, restrições ou sanções; bem como das decisões sobre quaisquer pretensões por ele
formuladas.
§1º. Na intimação pessoal, caso o destinatário e/ou seu represente
legal se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor encarregado certificará
a entrega e a recusa.
§2º. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por
meio eletrônico, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama, fax, ou outro meio
que assegure a certeza da ciência do interessado.
§3º. Quando o intimado indicar endereço eletrônico para

recebimento de comunicações, a intimação poderá ser efetuada por e-mail, juntando-se aos
autos o respectivo comprovante de leitura.
§4º. Não recebido no prazo de dois dias úteis o comprovante de
leitura referido no §3º deste artigo, a Administração deverá providenciar a intimação pelos
demais meios previstos nesta Lei.
§5º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou
com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por edital, publicado no Diário Oficial
Eletrônico do Município.
§6º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das
prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
Seção III
Do Regime dos Prazos
Art. 10. Os atos do processo devem ser realizados em dias úteis, no
horário normal de funcionamento do Órgão Administrativo Municipal.
Art. 11. Os prazos serão sempre contados em dias úteis, salvo
disposição expressa em contrário, interrompendo-se nos sábados, domingos e feriados.
Art. 12. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia do início e incluirse-á o do vencimento.
§1º. Os prazos fluirão a partir do 1º (primeiro) dia útil após o
recebimento da notificação.
§2º. Considerar-se-á prorrogado o prazo, até o primeiro dia útil
seguinte, se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado, ou dia em que não houver
expediente no órgão da Administração Pública Municipal responsável pelo procedimento ou
este for encerrado antes da hora normal.
Art. 13. O procedimento administrativo deverá estar concluído em até
90 (noventa) dias da sua instauração, salvo imposição de circunstâncias excepcionais.
Parágrafo único. A excepcionalidade a que se refere o caput deste
artigo deverá ser justificada pela Comissão responsável pelo procedimento à autoridade
competente, em até 5 (cinco) dias antes à expiração do prazo.
Seção IV
Da Instrução
Art. 14. Instaurado o processo, o licitante ou contratado será
notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação no caso de possível aplicação das sanções de multa, advertência, suspensão
temporária ou impedimento de licitar, e 10 (dez) dias úteis caso existam fortes indícios para
possível aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, conforme o § 3º, art. 87, da Lei
nº 8.666, de 1993.
§1º. A notificação deverá conter:
I - identificação do licitante ou contratado;
II - finalidade da notificação;
III - prazo e local para apresentação da defesa;

IV - a necessidade de o intimado atender à notificação;
V - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;
VI - a informação da continuidade do processo independentemente
da manifestação do licitante ou contratado; e
VII - a sanção a ser aplicada e sua gradação, nos termos da Lei nº
8.666, de 1993 e/ou Lei nº 10.520, de 2002.
§2º. As notificações serão nulas quando feitas sem a observância
das prescrições legais, mas a resposta do licitante ou contratado supre sua irregularidade.
Art. 15. O licitante ou contratado poderá juntar documentos e
pareceres, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
§1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na
motivação do relatório e da decisão.
§2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão
fundamentada, as provas ou providências propostas pelo licitante ou contratado quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Art. 16. Ao licitante ou contratado incumbirá provar os fatos e situações
alegados, sem prejuízo da autoridade processante averiguar as situações indispensáveis à
elucidação do caso e imprescindíveis à formação do seu convencimento.
§1º. O Presidente da Comissão poderá denegar pedidos
considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o
esclarecimento dos fatos.
§2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a
comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.
Seção V
Do Relatório e Decisão
Art. 17. Findada a instrução, em estrita observância aos preceitos do
contraditório e da ampla defesa, ao final, seguir-se-á o relatório, peça informativa e opinativa,
que deverá conter o resumo do procedimento e conclusão fundamentada da Comissão pela
aplicação de sanções administrativas aos licitantes ou contratados ou arquivamento do
processo.
§1º. O Secretário Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica, após receber o processo encaminhado pela Comissão,
encaminhará o mesmo à Secretaria dos Negócios Jurídicos, para emissão de parecer jurídico
quanto à legalidade e respeito aos trâmites processuais e ao princípio do contraditório e da
ampla defesa devendo, o órgão consultivo, restituir o processo no prazo máximo de 15
(quinze) dias úteis, salvo circunstâncias excepcionais devidamente justificada nos autos.
§2º. O processo retornará ao Secretário Municipal de
Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Estratégica para a decisão de mérito, após
a análise dos autos.
§3. Caso o Secretário Municipal de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica entende pela possibilidade de aplicação da sanção
prevista no inc. IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, os autos deverão,
obrigatoriamente, ser remetidos ao Chefe do Poder Executivo para decisão.

Art. 18. Após a decisão, o extrato deverá ser publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município, contendo:
I - nome ou razão social do licitante ou contratado e número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF;
II - número do processo administrativo;
III - as justificativas e fundamentação legal;
IV - número da licitação/contrato; e
V - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento.
Parágrafo único. Após proferida a decisão caberá recurso e/ou
pedido de reconsideração, observando-se o disposto no Capítulo IV deste Decreto.
CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Das Sanções
Art. 19. Pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais,
assim como o atraso injustificado ou sua execução irregular, bem como o comportamento
inidôneo durante o procedimento licitatório ou de contratação poderá, garantida a defesa
prévia, ser aplicada ao licitante e/ou contratado as seguintes sanções:
I - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
II - Para licitações/contratações regidas pela Lei federal nº 10.520,
de 17 de julho de 2002:
a) impedimento de licitar e contratar com a Administração, por
período não superior a 5 (cinco) anos;
b) multa.
Art. 20. As sanções de suspensão temporária e a declaração de
inidoneidade poderão, também, ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão
dos contratos regidos pela Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da

licitação;
III - demonstrem não possuírem idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Art. 21. A aplicação da penalidade de multa independe de prévia
aplicação de penalidade de advertência.
Art. 22. As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições
estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios e contratuais análogos.
Art. 23. O licitante e/ou contratado, em razão se sua inadimplência,
arcará, ainda, a título de perdas e danos, com a correspondente diferença de preços
verificada em decorrência de nova contratação, se nenhum dos classificados remanescentes
aceitar a contratação nos termos propostos pela inadimplente, sem prejuízo das sanções
cabíveis.
Seção II
Da Sanção de Advertência
Art. 24. A sanção de advertência, prevista no inciso I do art. 87 da Lei
nº 8.666/93, consiste na comunicação formal ao infrator decorrente da prática de infrações
leves, assim entendidas aquelas que ocasionem riscos e/ou prejuízos de menor potencial
ofensivo para a Administração, funcionando como caráter educativo, de mera adequação da
conduta da empresa faltosa.
Seção III
Da Sanção de Multa
Art. 25. A pena de multa será assim aplicada:
I - de até 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da avença,
no caso de inexecução total do contrato;
II - de até 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença,
relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato;
III - de até 5% (cinco por cento) do valor corrigido da avença, no
caso de atraso injustificado na execução do contrato, acrescido de:
a) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos de até
50% (cinquenta por cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou de
sua parcela; e,
b) 0,6% (seis décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores
a 50% (cinquenta por cento) do prazo estipulado na contratação para entrega do objeto ou
de sua parcela, no que exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso.
§1º. Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III,
deste artigo, serão calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal.
§2º. A reincidência, nos termos previstos no inciso II do parágrafo
único, do artigo 31, deste Decreto, referente ao descumprimento do prazo de entrega ensejará
a aplicação da multa acrescida em até 50% (cinquenta por cento) sobre seu valor.

§3º. O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério
da Administração, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do
contrato que ensejou a sanção, ou descontado da garantia prestada para o mesmo contrato.
§4º. Inexistindo o desconto nos moldes previstos no §3º deste
artigo, o correspondente valor deverá ser recolhido, através de depósito bancário, em conta
corrente, em nome do Município de Igaratá, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da
notificação.
§5º. O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato
e ou documento equivalente, nos termos da legislação civil.
§6º. O atraso injustificado superior a 45 (quarente e cinco) dias
corridos será considerado como inexecução total do Contrato ou da Ata de Registro de
Preços, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos e/ou cancelados, salvo razões
de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente.
§7º. Os atos convocatórios e os contratos poderão prever outras
hipóteses de multa, desde que devidamente justificadas pela autoridade competente, sem
prejuízo da obrigatória utilização das regras processuais dispostas neste Decreto.
Art. 26. O não pagamento das multas no prazo e formas indicados,
implicará na inscrição do débito na Dívida Ativa do Município de Igaratá, com posterior adoção
de medidas de cobrança, inclusive judiciais.
Art. 27. O valor das multas terá como base de cálculo o valor da
contratação, reajustado e atualizado monetariamente pelo índice da Unidade Fiscal do
Município de Igaratá - UFMI, desde a data do descumprimento da obrigação até a data do
efetivo recolhimento.
Parágrafo único. O valor da multa deverá ser recolhido, através
de depósito bancário, em conta corrente nominal do Município de Igaratá, no prazo de 10
(dez) dias úteis contados da notificação.
Art. 28. A multa pecuniária pode ser aplicada conjuntamente com as
sanções previstas nas alíneas “c” e “d”, do inciso I, e na alínea “a”, do inciso II, todos do artigo
19 deste Decreto.
Seção IV
Da Sanção De Suspensão Temporária De Participação Em Licitação e Do
Impedimento De Licitar E Contratar Com A Administração
Art. 29. As hipóteses para aplicação da sanção de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
previstas no inciso III, do artigo 87, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no
artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, são:
I - atraso na entrega de bens e serviços contratados;
II - não entrega de bens e serviços contratados;
III - descumprimento ou abandono das obrigações contratuais em se
tratando de serviços contínuos;
IV - alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado;
V - falta de regularização junto ao Cadastro Municipal de

Fornecedores ou não entrega, no prazo estipulado pela Administração, dos documentos
necessários para a liquidação e pagamento da despesa;
VI – inércia na devolução dos valores recebidos indevidamente após
ser devidamente notificado;
VII - inércia na regularização dos documentos fiscais no prazo
concedido, na hipótese de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
nos termos da Lei Complementar Federal nº 123/2006;
VIII - induzir em erro a Administração;
IX – atrasar injustificadamente na execução da Ata de Registro de
Preços ou contrato, implicando em necessária rescisão e/ou cancelamento do instrumento;
X – paralisação injustificada do serviço, da obra ou do fornecimento
de bens;
XI – prática de atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de
cadastramento junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores;
XII – causar o cancelamento da Ata de Registro de Preços ou à
rescisão contratual;
XIII – recusa em contratar dentro do prazo de validade da proposta;
XIV - ausência de entrega da documentação exigida no edital;
XV - não manutenção da proposta, durante o seu prazo de validade;
e,
XVI - outros descumprimentos das obrigações contratuais ou
comportamentos inidôneos durante o procedimento de licitação/contratação, para os quais,
após a devida análise do caso concreto, não venham a se enquadrar, pelas suas
peculiaridades, na aplicação da sanção tratada no artigo 30 deste Decreto.
Seção V
Da Sanção De Declaração De Inidoneidade Para Licitar Ou Contratar Com A
Administração Pública
Art. 30. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública será aplicada considerando as características de cada
caso, suas peculiaridades e pautando-se pelo princípio da legalidade, devendo,
obrigatoriamente, serem justificadas no processo administrativo e endossadas pela
autoridade competente.
CAPÍTULO IV
DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES E DOS CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES
Art. 31. A responsabilidade do infrator será apurada segundo
os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a observância do devido
processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a eles inerentes, devendo a autoridade competente tomar como base
para a definição da penalidade adequada, fixação do valor da multa e aplicação
das sanções administrativas, dentre outros, os seguintes critérios para a

dosimetria do tipo e extensão da sanção, elementos e circunstâncias:
I – a natureza e a gravidade da falta;
II – os antecedentes;
III – a reincidência;
IV – a existência de advertências e processos de apuração de
infração instaurados, em tramitação;
V – as circunstâncias e consequências da conduta: se a infração foi
deliberada ou decorrente de erro do fornecedor, se este foi transparente ou tentou esconder
a falha, se agiu de boa ou má-fé;
VI – a vantagem auferida em virtude da infração;
VII – as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, tais como
as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando devidamente comprovadas pelo infrator;
VIII – a intensidade do dano provocado;
IX – o prejuízo causado à Administração; e,
X – a relevância do interesse público atingido.
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, entende-se:
I - por prejuízo, não só em relação à questão financeira, mas,
também, ao princípio da eficiência almejada pela Administração; e,
II - reincidência, o fato da empresa contratada ter inadimplido, nos
termos do Capítulo III, no período de 12 (doze) meses, contados da aplicação de sanção
anterior (previstas no artigo 87 da Lei federal nº 8.666/93 e no artigo 7º, da Lei federal nº
10.520/02) no âmbito da Administração Municipal de Igaratá e a ocorrência do fato gerador
da sanção atual.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÃO DA DECISÃO
Art. 32. Após intimação da decisão, o sancionado, terá 05 (cinco) dias
úteis para apresentar recurso administrativo, que, em regra, não gozará de efeito suspensivo,
conforme arts. 109, §2º da Lei Federal nº 8.666/1993 e 61 da Lei Federal nº 9.784/1999.
§1º. O recurso apresentado deverá ser dirigido à autoridade que
proferiu a decisão recorrida, a qual poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, exercer seu
juízo de reconsideração ou não, devendo ser motivado nos autos, e, posteriormente,
encaminhará ao Chefe do Poder Executivo Municipal para decidir recurso de forma definitiva.
§2º. A tempestividade recursal deve ser aferida pela data em que foi
protocolado o recurso, sendo que no caso de recurso enviado por meio postal, será
considerada, para fins de conferência do cumprimento do prazo, a data da postagem no
correio, e não a data de recebimento no Ente Municipal.
§3º. A autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá
conceder, de ofício ou a requerimento, efeito suspensivo à peça recursal, desde que haja
justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução da decisão de
1ª instância.
§4º. Nos casos das penalidades previstas nos arts. 19, I, alíneas “c”
e “d” e II, alínea “a” do presente Decreto, havendo recurso, deverá ser concedido o efeito
suspensivo, haja vista o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrentes
dos efeitos da própria penalidade, sendo o ato motivado nos autos.
§5º. O não conhecimento do recurso não impede a Administração de
rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. (Artigo

renumeradao e com redação dada pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º de setembro de 2021)
Art. 32-A. A autoridade competente para decidir o recurso poderá,
desde que devidamente motivado, ratificar, modificar, anular ou revogar, total ou
parcialmente, a decisão recorrida, conforme previsão legal no art. 64 da Lei nº 9.784/1999.
Parágrafo único. Nos casos em que a decisão do recurso resultar em
agravamento da sanção, o recorrente deverá ser intimado para que, caso queira, formule
nova manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, antes da decisão final. (Artigo acrescido
pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º de setembro de 2021)
Art. 32-B. Em casos de omissão, contradição ou obscuridade na
decisão, no prazo recursal deverá ser, em preliminar, apresentados embargos declaratórios
que, se rejeitados, sujeitarão o processo ao imediato enfrentamento do mérito recursal. (Artigo
acrescido pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º de setembro de 2021)
Art. 33. (Renumerado e Revogado pelo Decreto Municipal nº 65,
de 1º setembro de 2021)
Parágrafo único (Renumerado e Revogado pelo Decreto
Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
Art. 34. Compete ao Prefeito Municipal aplicar a penalidade de
declaração de inidoneidade, prevista no art. 87, inc. IV da Lei Federal nº 8.666/1993.
Parágrafo único. Do ato que aplicar a penalidade de declaração
de inidoneidade, cabe pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação
da decisão. (Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
Art. 35. Após o término do prazo para interposição de recurso
administrativo, o extrato da decisão final deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município, contendo:
I - nome ou razão social licitante ou contratado e número de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou no Cadastro de Pessoas Físicas CPF;
II - número do processo administrativo;
III - as justificativas e fundamentação legal;
IV - número licitação/contrato; e
V - sanção aplicada, com os respectivos prazos de impedimento e/ou
suspensão. (Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. Observado as disposições deste Decreto, a Administração só
poderá deixar de aplicar a sanção se verificado que:
I - não houve infração ou que o notificado não foi o seu autor;
II - a infração decorreu de caso fortuito ou força maior;
III - especificamente em relação à aplicação da sanção de multa, a
mesma será dispensada quando estiverem presentes todos os seguintes critérios:
a) for decorrente de inobservância, por parte da contratada, do
prazo de entrega e/ou prestação de serviço pactuado;
b) não ter gerado prejuízo à Administração, nos termos previstos
no inciso I do parágrafo único do art. 31 deste Decreto;
c) se referir a evento único, não havendo reincidência dentro do
prazo previsto no inciso II do parágrafo único do art. 31 deste Decreto;

d) não houver a aplicação à contratada, no mesmo caso concreto,
da sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, previstos no artigo 87, inciso III, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
e) o valor da multa for inferior ao custo médio estimado de
instrução do processo sancionatório.
Parágrafo único. Considera-se o montante de 30 (Trinta)
Unidades Fiscais do Município de Igaratá - UFMI como sendo o custo médio estimado para
instrução de um processo sancionatório. (Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º
setembro de 2021)
Art. 37. Cópia deste Decreto deverá, obrigatoriamente, integrar os
atos convocatórios dos certames, ou, nos casos de contratações com dispensa ou
inexigibilidade de licitação, dos respectivos instrumentos de contrato. (Renumerado pelo
Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
Art. 38. Na omissão deste Decreto, aplicam-se subsidiariamente as
regras previstas:
I – nas Leis Municipais nº 1.448, de 25 de fevereiro de 2009 e 1.449,
de 09 de março de 2009;
II – na Lei Complementar Municipal nº 005, de 23 de setembro de
2010, que instituiu o Código Tributário do Município de Igaratá – CTMI;
III – na Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
IV – no Decreto Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal;
V - na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de
Processo Civil; e,
VI – na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de junho de 1989. (Renumerado
pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
Art. 39. As Secretarias Municipais de Administração, Finanças,
Planejamento e Gestão Estratégica; e dos Negócios Jurídicos, expedirão, quando necessário,
instruções complementares com vistas à fiel execução deste Decreto. (Renumerado pelo
Decreto Municipal nº 65, de 1º setembro de 2021)
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. (Renumerado pelo Decreto Municipal nº 65, de 1º
setembro de 2021)

Igaratá, 23 de fevereiro de 2021.
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