PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: licitacoes@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 480 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020
PROCESSO 104/2020
O MUNICÍPIO DE IACANGA e a Pregoeira, designada pela Portaria GB nº 028, de 26 de maio
de 2020, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do
Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993, farão realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

DIA: 27 DE OUTUBRO DE 2020
HORÁRIO: 10:00 horas (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br

1 - DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem como objeto o “Registro de Preços para aquisição de Tablets
para atender aos alunos da rede municipal de Ensino, de acordo com as especificações dos
Anexos do presente Edital”.
1.2 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com os padrões e normas
técnicas aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo.
1.3 O MUNICÍPIO IACANGA se reserva o direito de recusar o objeto que não esteja dentro das
normas técnicas e dos padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a
CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas
necessárias forem e apontarem a fiscalização do MUNICÍPIO DE IACANGA.
1.4 A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos,
incidentes e apurados na hipótese da ocorrência do previsto no item 1.3 deste Edital.
1.5 Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos:
www.iacanga.sp.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
1.6 As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto a
Coordenadoria de Licitações e Contratos pelo telefone nº (014) 3294-9400.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: licitacoes@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 480 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

2 – DA AMOSTRA
2.1 A apresentação de amostras se dará da seguinte forma: vencida a etapa de lances,
verificada a documentação da proponente que ofertou o menor preço, a Pregoeira,
suspenderá a sessão e determinará que a arrematante apresente amostra do produto. A
arrematante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação da amostra. A
amostra deverá estar devidamente etiquetada, constando o nome da empresa e o número
deste Pregão, na embalagem original, devendo conter data de fabricação e/ou validade na
embalagem, acompanhadas do recibo de entrega em 02 (duas) vias, devidamente datado e
assinado pelo responsável, sendo uma via para a Coordenadoria de Licitações e a segunda
devolvida no ato como recibo.
2.2 A amostra deverá ser entregue na Coordenadoria de Licitações e Contratos, situada na
avenida Joaquim Pedro de Oliveira, nº 480, Centro, no horário de expediente.
2.3 Sendo aprovada a amostra a arrematante será declarada vencedora do pregão e então o
item para a qual ofertou o menor preço será adjudicado a licitante.
3 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
3.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou
providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que
o faça com antecedência de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão
pública do certame, a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico
licitacoes@iacanga.sp.gov.br.
3.2 A Pregoeira, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a
impugnação e/ou esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de
recebimento do mesmo.
3.3 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame.
3.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
3.4.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
3.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.
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4. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA
4.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO, observada às especificações
técnicas constantes do Anexo I e demais condições definidas neste Edital.
4.2 Será utilizado o modo de disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.
5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas
constantes do presente Edital e seus Anexos.
5.2 Poderão participar da licitação empresas pertencentes ao ramo do objeto licitado e
previamente credenciadas perante o provedor do sistema eletrônico – Banco do Brasil S/A.
5.3 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
5.3.1 Suspensas ou impedidas de licitar e contratar com o Município de Iacanga e as
declaradas inidôneas para licitar e contratar com quaisquer órgãos ou entidades da
Administração Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal.
5.3.2 Reunidas em consórcio, que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
5.3.3 Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
5.3.4 Em processo de Falência, concurso de credores ou em dissolução ou liquidação.
6. ACESSO AO SISTEMA
6.1. Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão deverão
realizar o prévio cadastramento junto às Agências do Banco do Brasil, sediadas no País, para
obtenção de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis).
6.1.1. Os interessados em se cadastrar no sistema poderão obter maiores informações na
Central de Atendimento do Banco do Brasil, telefones: 4004-0001 - Capitais e Regiões
Metropolitanas e 0800-729-0001 - demais localidades ou no site www.licitacoes-e.com.br.
6.1.2 No caso de cadastramento de sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado), a empresa
deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
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6.1.3 Os interessados poderão nomear representantes, devidamente cadastrados, para
realização de negócios em seu nome e sob sua responsabilidade.
6.1.3.1 Os representantes, deverão comprovar tal condição, mediante a apresentação de
procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes
para formular propostas e lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
sistema.
6.1.3.2 No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade de o
signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato
Social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de nomeação do signatário.
6.2 A chave de identificação e a senha terão validade de até 12 (doze) meses e poderão ser
utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa do administrador do sistema.
6.3 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a terceiros
a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha.
6.4 O cadastramento do interessado e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
6.4.1 Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciada, sendo que cada
um deles poderá representar apenas uma credenciada.
6.5 O interessado deverá comunicar imediatamente ao órgão administrador do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviolabilidade do uso da senha,
para imediato bloqueio de acesso.
6.6 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, planilha de
custos, se for o caso, e dos documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico (licitações-e), observados a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital
para abertura da sessão pública.
6.6.1 O acesso ao sistema eletrônico é feito diretamente no site www.licitacoes-e.com.br;
opção “Acesso Identificado”.
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6.6.2 A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo a
terceiros a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha.
6.6.3 Independentemente de qualquer declaração, o fabricante e o fornecedor respondem
isoladamente ou solidariamente pelos vícios ou defeitos dos equipamentos/produtos,
consoante às regras emanadas na Lei 8.078/1990.
6.6.4 Quando do registro da proposta no sistema, é vedado inserir qualquer elemento (na
proposta, anexos ou informações adicionais), que possa identificar a LICITANTE, sob pena de
desclassificação.
6.6.5 É recomendável que as LICITANTES registrem suas propostas com antecedência, não
deixando para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo
administrador do sistema e apenas na data e horário previstos para a abertura, as propostas
tornam-se publicamente conhecidas.
6.6.6 Após o registro da proposta, as LICITANTES deverão encaminhar os documentos de
habilitação exigidos no Edital e a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
exclusivamente por meio do sistema, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública.
6.6.7 Até a abertura da sessão, as LICITANTES poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente apresentados.
6.6.8 As Microempresas, as Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas (ME/EPP/COOP), para
exercerem o direito de preferência estabelecido na Lei Complementar 123/2006, deverão
informar no sistema o tipo de segmento de empresa que representam. A falta desta
informação implicará a perda desse direito.
6.6.9 O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital. A LICITANTE declarará no sistema, antes de
registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua
proposta está em conformidade com as exigências deste Edital, sujeitando-se às sanções
legais na hipótese de declaração falsa.
6.7 Não poderão participar deste Pregão:
6.7.1 consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição;
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6.7.2 empresa ou sociedade estrangeira;
6.7.3 empresa suspensa de contratar com o Município de Iacanga;
6.7.4 empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
6.7.5 empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
6.8 Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com todas as condições contidas
neste edital e que cumpre plenamente com os requisitos de habilitação.
6.8.1 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará
a licitante as sanções previstas neste Edital.
7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
7.1 O licitante deverá observar a(s) data(s) e os horário(s) limite(s) previsto para o
recebimento das propostas, atentando também para a data e horário da abertura das
propostas, bem como do início da disputa constantes do preâmbulo deste Edital.
8. DA PROPOSTA
8.1 Em sua proposta eletrônica o licitante deverá informar:
8.1.1 O PREÇO UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM, de acordo com o Anexo I – Especificação do
objeto, com a inclusão de todos os custos operacionais, inclusive o frete de sua
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atividade/fornecimento e os tributos eventualmente incidentes, bem como as demais
despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo adicional.
8.1.2 Apenas 01 (uma) marca e/ou fabricante do produto cotado, que deverá ser informado
no campo “informações adicionais”, quando da formulação da proposta eletrônica, no
aplicativo “licitações-e”.
8.2 A apresentação da proposta implica na aceitação pelo licitante de que:
8.2.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data da Proposta.
8.2.2 Responsabilizar-se-á pelo carregamento e transporte dos produtos, bem como pelo
descarregamento no(s) local(is) de entrega(s) indicado(s) pelo órgão Requisitante;
8.2.3 Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não se
sujeitarem a danificações no acondicionamento e no transporte.
8.2.4 Os produtos terão garantia para defeito de fabricação.
8.2.5 Que por ocasião da entrega dos produtos, deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica com
as seguintes discriminações:
8.2.5.1 Quantidade, nome comercial, preço unitário, preço total e nº do Código do lote na
Prefeitura de Iacanga (igual ao da Nota de Empenho);
8.2.6 Conhece e cumprirá os termos do Edital em todos os seus detalhamentos.
8.2.7 O órgão requisitante reserva-se o direito de realizar diligências, após a disputa de preços,
para os esclarecimentos que se fizerem necessários para o julgamento, inclusive poderá
solicitar amostra. Caso haja solicitação de amostra, esta não constituirá parte do quantitativo
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a ser adquirido, bem como não haverá devolução, vez que serão submetidas a análise de
compatibilidade com as especificações técnicas solicitadas.
9 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pela Pregoeira, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br;
9.2 A comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
9.3 Cabem à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, e inclusive após o seu encerramento, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida
pelo sistema ou de sua desconexão.
9.4 Aberta a etapa competitiva, será considerado como primeiro lance a proposta inicial de
menor valor apresentado.
9.5 Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances,
podendo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
9.6 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado.
9.7 A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado de seu recebimento e
respectivo horário de registro e valor.
9.8 Os lances ofertados serão no MENOR VALOR UNITÁRIO, com no máximo duas casas
decimais, sendo desprezadas as demais.
9.9 O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde
que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item.
9.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema eletrônico.
9.11 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais
participantes.
9.12 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”,
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
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9.13 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
9.14 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
9.15 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
9.16 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
9.17 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.
9.18 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
9.19 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
9.20 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
9.21 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
9.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.
9.23 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
9.23.1 no país;
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9.23.2 por empresas brasileiras;
9.23.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
9.23.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
9.24 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.
9.25 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das
previstas neste Edital.
9.26 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.27 O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
9.28 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
10 – DA EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS
10.1 Após o encerramento da negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado da
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contratação, observados, ainda, os prazos para prestação dos serviços, as especificações
técnicas e as demais condições definidas neste Edital.
10.2 A proposta atualizada deverá ser elaborada com preço unitário e total, na moeda
corrente nacional, com no máximo duas casas decimais, sendo desprezadas as demais.
11.2.1 O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas,
e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
11.2.2 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, bom como os documentos
complementares, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando
primeiro a situação de empate detectada automaticamente pelo sistema e a ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
12 - DA HABILITAÇÃO
12.1 O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação
e não os cumprir, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no item 19.1 do
edital.
12.2 Constituem motivos para inabilitação do licitante:
12.2.1 A apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
12.2.1.1 Nas certidões solicitadas será considerado o prazo de validade constante no
documento ou o previsto em lei, e na sua ausência, quando emitidas no máximo até 90
(noventa) dias anteriores a data limite para o recebimento das propostas.
12.2.2 O não cumprimento dos requisitos de habilitação.
12.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
12.4 A apresentação do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município de Iacanga,
ou de qualquer outro Órgão Público, inclusive o SICAF, demonstrando o Registro Cadastral da
empresa e dentro do seu prazo de validade, supre as exigências referentes à apresentação
dos documentos aludidos nos subitens 12.5.1; 12.5.2; 12.5.3; 12.5.4; 12.6.1; 12.6.2.
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12.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA
A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser
compatível com o objeto licitado, consistirá em:
12.5.1 Para Empresa Individual: Registro comercial;
12.5.2 Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados;
12.5.3 Para Sociedade Civil (sociedade simples e sociedade cooperativa): Inscrição do ato
constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da
diretoria em exercício;
12.5.4 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no
país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
12.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em:
12.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da
Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo ao domicílio (filial) ou
sede (matriz) do licitante.
12.6.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao
domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante.
12.6.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal que deverá ser comprovada através
da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente ao ramo
de atividade do objeto licitado, relativa ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, não
havendo necessidade de apresentação de Certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda
Nacional.
12.6.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual referente ao ramo de atividade do
objeto licitado, relativa ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, que deverá ser
comprovada através da apresentação de Certidão expedida pela Secretaria da Fazenda do
Estado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: licitacoes@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 480 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

12.6.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
12.6.6 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, que deverá ser comprovada
através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei
Nº 12.440 de 07 de julho de 2012.
12.6.7 As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva
com efeitos de Negativa.
12.6.8 A licitante devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar os
documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma
restrição.
12.6.8.1 Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no item anterior, o prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a critério da administração pública, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou
certidões positivas com efeito de certidão negativa.
12.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, os licitantes deverão
apresentar:
12.7.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidor(es) do domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, com data não superior a 90
(noventa) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do
documento.
12.7.1.1 No caso de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial será aceita certidão
positiva, desde que acompanhada do Plano de Recuperação, devidamente homologado pelo
juízo, em vigência, e que demonstre a capacidade de atendimento das exigências para a
comprovação econômico-financeira previstas no edital.
12.7.2 No caso de sociedade civil, a proponente deverá apresentar certidão dos processos
cíveis em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não
superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do
documento.
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12.8 OUTRAS COMPROVAÇÕES
12.8.1 A empresa deverá apresentar Declaração em papel timbrado declarando
expressamente que:
12.8.1.1 Em caso de recuperação judicial: está ciente de que deverá apresentar cópia do ato
de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do
profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou
documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial
está sendo cumprido;
12.8.1.2 Em caso de recuperação extrajudicial: está ciente de que deverá apresentar
comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão
sendo cumpridos.
12.8.2 Declarações que atendam os seguintes pontos, conforme modelo constante neste
Edital (ANEXO III):
a) Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
b) Que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
c) Que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes neste Edital;
13. DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata, em campo próprio,
manifestar sua intenção de recorrer.
13.1.1 As razões de recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis.
13.2 Os demais licitantes, ficarão intimados para apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três)
dias, que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
13.3 Os memoriais referentes aos Recursos Administrativos serão disponibilizados no sistema,
endereço www.licitacoes-e.com.br; Acesso Identificado > Suas Licitações > Com Recurso. O
interessado localiza a licitação e clica em documentos.
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13.4 A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer, bem como
a não apresentação das razões de recurso, importará na decadência desse direito, ficando o
Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.
13.5 O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo e o
seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
13.6 Não será aceito recurso sem a síntese de suas razões ou sobre assuntos meramente
protelatórios.
13.7 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
13.8 A autoridade superior decidirá o(s) recurso(s) e adjudicará o objeto do Pregão Eletrônico
ao primeiro classificado. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologará o
procedimento licitatório.
13.9 Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representantes não habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder
pelo licitante.
13.10 A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto
licitado.
13.11 O resultado final do Pregão será divulgado no Diário Oficial do Município de Iacanga,
facultada a sua divulgação na internet.
14 - DO PAGAMENTO
14.1 O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da
Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados da
apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.
14.2 No corpo da Nota Fiscal deverão ser informados o n.º do processo e do Pregão.
14.3 A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDÃO
UNIFICADA E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.
14.4 Quando o Município atrasar o pagamento de contas decorrentes das contratações será
aplicado o índice oficial INPC/IBGE para atualização monetária, nos termos do art. 40, inciso
XIV, alínea “c” da Lei 8.666/93.
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14.5 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante,
o pagamento deverá ser efetuado no 1° dia útil subsequente.
14.6 Quaisquer erros ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção
por parte da adjudicatária e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.
15 - DO REAJUSTE DE PREÇOS
15.1 Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados.
15.2 Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto
no Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.
15.3 Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea
econômica extraordinária, tampouco fato previsível.
15.4 Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto a Coordenadoria
de Licitações e Contratos do Município de Iacanga.
15.5 Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos
os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo
65, II, “d” da Lei 8.666/93.
15.6 Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do
Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.
16 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1 Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados na Ata de Registro de
Preços, cuja minuta constitui o (Anexo IV) deste Edital.
16.2 A Ata de Registro de Preços original será encaminhada através do correio, para o
endereço disponibilizado pelo licitante, competindo ao Contratado a assinatura do
instrumento em 03 (três) vias, providenciando a entrega da mesma na Coordenadoria de
Licitações e Contratos do Município de Iacanga, em até 05 (cinco) dias úteis após o seu
recebimento.
16.3 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços poderá, a qualquer tempo, requerer
comprovação da prática dos preços apresentados, que poderá ser feita através da cópia de
notas ficais ou outro documento comprobatório dos preços de mercado.
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16.4 Quando os primeiros classificados estiverem impossibilitados de cumprir com o
fornecimento do objeto (devidamente justificado e aceito pela Administração), as licitantes
remanescentes poderão ser chamadas para fornecer os materiais, desde que o preço
registrado se encontre dentro dos praticados no mercado.
16.5 Caso os preços dos licitantes remanescentes encontrem-se acima do praticado no
mercado, os mesmos poderão ser negociados (reduzidos). Caso os preços venham a ser
negociados, os mesmos serão novamente registrados em Ata e publicados.
17 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
17.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a
partir de sua assinatura.
17.2 Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos:
a) Pelo Município de Iacanga, quando for por este julgado que o fornecedor esteja definitiva
ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que deu origem ao
registro de preços ou pela não observância das normas legais;
b) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva
ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente
aceita pelo Município de Iacanga, nos termos legais;
c) Por relevante interesse do Município de Iacanga, devidamente justificado.
17.3 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, cancelada ou suspensa conforme Lei nº
10.520, de 2002.
18 - DA ENTREGA, DA ATESTAÇÃO E DA GARANTIA
18.1 Os produtos deverão ser entregues de forma INTEGRAL, na Secretaria Municipal de
Educação, situada na Avenida Rui Barbosa, nº 590, Centro, na cidade de Iacanga/SP, no horário
das 09:00 às 11:00 horas ou das 13:00 às 16:00 horas, salvo em casos especiais que será no
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local em que a Prefeitura oportunamente determinar, em até 30 (trinta) dias corridos, a contar
da Solicitação/Ordem de Fornecimento.
18.2 No recebimento e aceitação do objeto desta licitação serão observadas, no que
couberem, as disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações.
18.2.1 Os produtos serão devolvidos na hipótese de não corresponderem à marca cotada e às
especificações constantes do Anexo I, devendo ser substituídos pela empresa vencedora no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da Notificação escrita do Setor
Competente, sem custos adicionais ao Município de Iacanga.
18.2.2 Os produtos somente serão considerados recebidos, após a conferência de praxe do
Setor Competente.
18.2.3 Não poderá substituir o produto (marca, qualidade, etc), sem a devida autorização do
CONTRATANTE. Em caso de substituição, a empresa deverá, antes de efetuar a entrega, enviar
o pedido ao Órgão Requisitante com as devidas justificativas.
18.2.4 O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o produto em desacordo com o
previsto neste instrumento, podendo cancelar o pedido e aplicar as sanções cabíveis, nos
termos da legislação vigente.
18.3 Garantia do fabricante, de no mínimo 1 (UM) ano para os equipamentos, observados os
seguintes requisitos:
18.3.1 A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para o
adquirente.
18.3.2 Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica
automaticamente garantido até o final da garantia.
18.3.3 Substituição do equipamento e/ou componente por outro igual ou superior quando
apresentar quaisquer problemas durante o período de garantia, mesmo após o término de
seu processo de fabricação.
18.4 A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deverá dispor de um número de
telefônico gratuito (0800) para suporte e abertura de chamados técnicos em língua
Portuguesa;
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18.5 O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em
embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao licitante quaisquer alterações nos
equipamentos;
18.6 Todos os equipamentos entregues deverão ser iguais, apresentando exatamente a
mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa;
18.7 Possuir recurso disponibilizado via site do próprio fabricante (informar url para
comprovação) que faça validação e verificação da garantia do equipamento através da
inserção do seu número de série e modelo/número do equipamento;
19 - DAS PENALIDADES
19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
19.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
19.1.3 apresentar documentação falsa;
19.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.6 não mantiver a proposta;
19.1.7 cometer fraude fiscal;
19.1.8 comportar-se de modo inidôneo;
19.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
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19.3 Em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos será aplicada multa de mora à
licitante vencedora, no valor correspondente de 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor
da aquisição, por dia de atraso.
19.4 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração da Prefeitura
do Município de Iacanga poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as
seguintes sanções:
19.4.1 advertência;
19.4.2 multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo
de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial;
19.4.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
19.4.4 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 autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que
a licitante vencedora ressarcir o Município de Iacanga pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
20 - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
20.1 É facultado ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.2 Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.3 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente do resultado do processo licitatório.
20.4 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, o pregoeiro comunicará através do sistema
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“Licitações” do Banco do Brasil S/A, no campo “mensagens” correspondente ao presente
certame, a nova data da sessão de disputa.
20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Município de Iacanga.
20.7 Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Nº 10.520 de 17/07/02, Lei Nº 8.666 de
21/06/93 e suas posteriores alterações, bem como, Lei Complementar 123 de 14/12/2006,
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
20.8 A participação do licitante nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste
Edital.
20.9 Fica designado foro da Comarca de Iacanga para dirimir quaisquer questões judiciais
oriundas deste Edital.
21 - DOS ANEXOS
São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – Especificação do Objeto;
ANEXO II – Modelo Padrão de Proposta Comercial;
ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada;
ANEXO IV – Modelo de Ata de Registro de Preços.

Iacanga, 13 de outubro 2020.

ISMAEL EDSON BOIANI
Prefeito
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Processo 104/2020 – Pregão Eletrônico 003/2020
Item Descrição
Unidade
Quantidade
01
Tablet; Tela de 8" - Tft, Profundidade de Cor (tela
Principal) 16m; Resolução 1280 x 800 (wuxga);
Touch Screen Capacitive Multi-touch; Processador
04 Núcleos; Frequência de Clock 2.0ghz;
Armazenamento Interno 32 Gb; Memória Ram 2
Gb; Slots de Expansão 1x Entrada de Cartão Micro
Sd (suporta cartão de 516 GB); Portas de Unid.
1.000
Comunicação 1x Micro USB ou USB C;
Conectividade Wireless 802.11 A/b/g/n/ac
2.4g+5ghz, Bluetooth 4.2, Gps, Glonass, Beidou e
Galileo, Rede 2G, 3G e 4G, Audio : Conector de
Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (padrao
P2); Microfone Integrado; Câmera Frontal 2.0mp,
Resolução de Gravação de Vídeos Fhd (1920 x
1080) @30fps; Câmera Traseira 8.0 Mp; Sensores:
acelerômetro e sencsor de luz; Bateria de 5100
Mah; Sistema Operacional Android 9.0; Garantia
12 Meses; Acessórios :fonte de Alimentação, Cabo
Usb, Fone de Ouvido.
1. - Os produtos cotados deverão atender as normas de qualidade aplicadas à
espécie, respondendo o fornecedor por qualquer ocorrência verificada pela equipe de
fiscalização;
2. - Todos os materiais a serem fornecidos, deverão ser de 1a qualidade e quando
da sua efetiva entrega, serão conferidos em quantidade e qualidade, com vistas a atender as
características técnicas estabelecidas pelo setor responsável;
3. - A licitante vencedora deverá apresentar, juntamente com sua proposta,
comprovação de que é uma revenda autorizada do fabricante.
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL
Pregão Eletrônico nº 003/2020
Processo Administrativo nº 104/2020
Objeto: “Registro de Preços para aquisição de Tablets para atender os alunos da rede
municipal de Ensino, de acordo com as especificações dos Anexos do presente Edital”.
Nome da empresa participante:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:

Inscrição Estadual:
Cidade:
e-mail:

Estado:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Item

Quant.

01

Unid.

Descrição

R$ Unit.

R$ Total

Deverão ser detalhadamente descritos os
produtos com todos os seus componentes,
indicando a marca e modelo de cada
produto ofertado.

O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data da Proposta.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e
seus anexos.

............................................................................
Assinatura
Nome Completo: ............................................................
R.G.: .............................. C.P.F.: ..............................
Data: .............../.............../2020

Dados do responsável pela empresa para assinatura de eventual Ata de Registro de Preços:

Nome:
Nacionalidade:
CPF:
Endereço:
Telefone:

Estado civil:
RG:
Cidade:
e-mail:

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante.

Data de nascimento:
Profissão:
Estado:
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ANEXO III - DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2020
A empresa ........................................................................, inscrita no CNPJ sob o
N.º................................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º....................... e do CPF
n.º..........................., DECLARA sob as penas da Lei:
a) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
(em cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
b) que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
c) que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
d) ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o
cumprimento das obrigações objeto da Licitação.
e) que os documentos apresentados por meio do sistema Licitações-e são autênticos aos
originais.
...............................................
(data)
................................................................................
(representante legal)
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ANEXO VII - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ............ / 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003 / 2020
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE IACANGA
CONTRATADA :
Aos ____ dias do mês de ____ do ano de dois mil e vinte (2020), reuniram-se, de um lado o
MUNICÍPIO DE IACANGA, entidade de direito público interno, com sede na avenida Joaquim
Pedro de Oliveira, nº 401, Centro em Iacanga, estado de São Paulo, CEP: 17.180-000, inscrito
no CNPJ sob nº 46.137.477/0001-14, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ISMAEL EDSON
BOIANI, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG/Nº 8.475.899 e
CPF/MF/Nº 813.919.948-68, residente e domiciliado na Rua José Caldas de Souza, nº 161,
Centro, em Iacanga, estado de São Paulo e de outro lado a empresa ________, com sede na
cidade de ________, na rua _________n.º __, inscrita no CNPJ sob n.º _______, com inscrição
estadual n.º __________, neste ato representada legalmente pelo seu _______, senhor
_______, (qualificação: estado civil, naturalidade, CPF, RG, endereço domiciliar), partes
doravante designadas simples e respectivamente como CONTRATANTE e CONTRATADA, que,
de comum acordo resolveram, observadas as disposições legais contidas na Lei Federal n.º
8.666 de 21 de junho de 1.993, com suas ulteriores alterações, firmarem o presente
Instrumento conforme previsto na Cláusula Primeira e seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O objeto do presente Registro de Preços é a aquisição de .............................., de acordo
com a relação do Anexo I, que faz parte integrante deste Termo.
1.2 Das Exigências
1.2.1 A entrega do objeto deste Pregão será realizada de forma INTEGRAL, após a
Solicitação/Ordem de Fornecimento feita pela Secretaria de Educação, obedecendo fielmente
as especificações do CONTRATATANTE.
1.2.2 O objeto entregue se sujeitará, no momento da entrega e a qualquer tempo, à
inspeção e demais análises de qualidade por parte do CONTRATANTE, que manterá pessoa
responsável para tanto;
1.2.3 O MUNICÍPIO IACANGA se reserva o direito de recusar o objeto que não esteja dentro
das normas técnicas e dos padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a
CONTRATADA, integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas
necessárias forem e apontarem a fiscalização do MUNICÍPIO DE IACANGA.
1.2.4 A CONTRATADA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos,
incidentes e apurados na hipótese da ocorrência do previsto no item anterior.
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1.4 VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
1.4.1 O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da
assinatura da respectiva Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO, DA RECOMPOSIÇÃO DOS
PREÇOS
2.1 O preço dos produtos é registrado nesta ata e estão elencados no Anexo I.
2.2 A Administração não estará obrigada a adquirir os produtos da detentora desta ata de
registro de preço; mas qualquer uma das unidades acima referidas, quando o fizerem,
poderão vir a requisitar quantidade equivalente até três vezes o respectivo consumo médio
mensal estimado, para garantir o abastecimento das unidades da Secretaria Municipal de
Educação.
2.3 A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal/fatura discriminada, em 2 (duas) vias, na
qual deverá constar o número do Processo e da Ata de Registro de Preços, para liquidação e
pagamento da despesa pelo Município de Iacanga, mediante ordem bancária a ser creditada
em conta corrente, em até 15 dias, contados da entrega e recebimento dos produtos.
2.4 Nos preços elencados ao anexo I, estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto,
impostos, taxas, emolumentos legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e
trabalhistas, que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA
a quitação destes.
2.5 Se durante a execução da Ata de Registro de Preços, expirar-se o prazo de validade das
Certidões apresentadas na fase de habilitação, comprovando regularidade fiscal, a
CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas.
2.6 A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 2.4, implicará
na suspensão do (s) pagamento (s) até a devida regularização dos mesmos por parte da
CONTRATADA.
2.7 Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa
exclusiva da CONTRATADA, nos termos do previsto no item 2.5.
2.8 Inexiste a hipótese de atualização monetária ou reajustamento de preços, nos termos da
Lei Federal n.º 8.840/94 e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços
de que trata o artigo 65, II, alínea "d", da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA, DA FISCALIZAÇÃO, DO RECEBIMENTO
PROVISÓRIO E DEFINITIVO
3.1 A CONTRATADA se obriga a entregar o objeto, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias
corridos, após a solicitação feita pela Secretaria de Educação e será feita de forma INTEGRAL.
3.2 A entrega deverá ser feita na Secretaria Municipal de Educação, localizada na avenida Rui
Barbosa, nº 590, Centro, CEP: 17.180-000, em Iacanga, sendo o transporte, carga e descarga
por conta da CONTRATADA. A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor
devidamente designado para este fim.
3.3 Serão obedecidos os seguintes critérios para o recebimento do objeto
3.3.1 O objeto será recebido provisoriamente, para conferência e fiscalização de sua qualidade
e conformidade com a proposta da CONTRATADA e o Pregão Eletrônico nº 003/20;
3.3.2 Só será recebido definitivamente, o objeto que estiver de acordo com as especificações
técnicas, superando a fase de fiscalização;
3.3.3 Considera-se definitivamente recebido o objeto se, no prazo de 5 (cinco) dias,
inclusive, após o recebimento provisório, o CONTRATANTE não houver se manifestado quanto
à recusa do mesmo;
3.3.4 O objeto retido na fiscalização será rejeitado e devolvido, correndo às expensas da
CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e substituição em prazo fixado
pelo CONTRATANTE, sendo que, no bem substituído, será realizada a mesma fiscalização
prevista no item 3.3.1;
3.3.5 O uso pelo CONTRATANTE do objeto antes de ocorrido o prazo para recebimento
definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não importará na assertiva de que
a CONTRATANTE efetuou o recebimento definitivo e nem exonerará a CONTRATADA das
obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido objeto;
3.3.6 A recusa do objeto no processo de fiscalização, interrompe o prazo de pagamento,
voltando a correr, em sua totalidade, a partir da data em que o mesmo for substituído ou tiver
sido aprovado, ocorrendo tal interrupção tantas vezes quantas forem recusados o objeto no
recebimento provisório e houver a necessidade de sua substituição;
3.3.7 O recebimento definitivo não implica na falta de responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuízos que o objeto fornecido venha causar a CONTRATANTE.
3.4 A CONTRATANTE se reserva o direito de proibir, rejeitar, vedar, além de outras
providências que vier adotar para perfeita execução da Ata de registro de Preços, arcando a
CONTRATADA com todos os ônus decorrentes da atividade fiscalizadora.
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3.5 O recebimento pela CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou
isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código
de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas
condições fixadas na lei.
3.6 Fica nomeado(a) a senhor(a)........... para atuar como Gestor da Ata de Registro de Preços,
que ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do objeto
contratado, devendo fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que
for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados para o fiel cumprimento das
cláusulas e condições estabelecidas, e, ainda, atestar a nota fiscal quando do recebimento
definitivo, o que não exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
4.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado
o contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
4.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
4.1.2 Não firmar contratos de fornecimento ou deixar de retirar notas de empenho, nos prazos
previstos;
4.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos
praticados no mercado.
4.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público.
4.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens
9.1 e 9.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento.
4.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos
contratos em geral, com as consequências legalmente previstas.
CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES
5.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:
5.1.1 Pela recusa em assinar a presente ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor estimado do consumo médio mensal multiplicado por 12 (doze) meses;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IACANGA
Estado de São Paulo
Site: www.iacanga.sp.gov.br
E-mail: licitacoes@iacanga.sp.gov.br
Av. Joaquim Pedro de Oliveira, 480 – Centro – Fone (14) 3294-9400
CEP 17180000 – IACANGA – SP
CNPJ:46.137.477/0001-14

5.1.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando
exigível este), multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato;
5.1.3 Pelo retardamento na entrega dos produtos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o
valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução
total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;
5.1.4 Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente ao
contrato ou à ordem de fornecimento decorrente da presente ata;
5.1.5 Pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspondente à
parcela dos produtos não-entregues ou entregues em desacordo com as especificações
técnicas;
5.1.6 Pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamente à
execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o valor do
contrato;
5.1.7 Pelo cancelamento da presente Ata de Registro de Preço por culpa da DETENTORA,
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento mensal estimado multiplicado
pelo número de meses faltantes para o termo final do ajuste.
5.2 As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
5.3 O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da
empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas
importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA.
5.3.1 O não-pagamento de multas no prazo previsto ensejará a inscrição do respectivo valor
como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA ao processo judicial de execução.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de Iacanga para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.
E, por estarem desta forma de pleno acordo entre si, assinam as partes a
presente Ata de Registro de Preços que vai lavrado em 03 (três) vias de igual teor e validade,
na presença das testemunhas abaixo qualificadas e assinadas.
ISMAEL EDSON BOIANI
Prefeito
Empresa:
Testemunhas:

