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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Rn'A
SECRETARIA'DE ADMINtsmAçAo E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE Ltcn'AcAo

Rel. PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 240/2021

PREGAO ELETRONICO N' 088/2021

obieto O objeto da presente licitação é e escama
de proposta mais vantajosa para REGISTRO DE

PREÇOS PARA AQUISICAO DE
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA PARA AÍENDER A DEMANDA
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANÇAS
E PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/PB:
conforme condiçoes, quantidades e exigências
estabelecidas neste EdlIBI & seus anexos.

“mom Sr.(a) Pvegoeiroia),

A empresa Pisorttec Comércio e Seb/Ico: em
Yeonotogia da Inicrmaçao EIRELI, inseriu no
CNPJ Nº necrºse/000145, situada em
Olinda/PE, ve'm respeitosamente, solicitar
ESCLARECIMENTO. conforme termos alertamos
a seguir.

_I- PRAZODE ENTREGA- PRORROGAÇÃO
POR MINIMO 30 DIAS
“6 1.0 objeto desta Iidtaçio deverá ser entregue
na' totalidade, mediante a expedição de solicitação
'de forneciruento pelo Setor Competente, :: qual
deverá ser atendido no prazo máximo de 10 (dez)
dias a conter da data do recebimento da
respectiva solicitaçàâf
Em geral, os processos licitatórios na área de
tamoiogia da informação quanto a
servidores/softwares/Iicencas. em alguns casos, a
exigência de prazo do próprio
Iebricameldlsinmidor pode chegar até ao(trinta)
dias, portanto o exigência de apenas 10 dias úteis
corridos apos o recebimento da ordem de '

fornecimento. mesmo com possibilidade de
prorrogação por Igual periodo, afastará diversas
empresas que. muito embora consigam tomecer o
objeto do certame e preço bastante competitivo e
com a exata quatidade pretendida pela
Administração, nao possuam disponibilidade de
entregue no prazo estaoetectdc no Edital .

Portanto, absolutamente imitava] prazo'tào uma
para e entrega, sendo 'oeno. que da termo como
estabelecido, acabar por oportunizar a
penicipaçào no certame apenas daquelas
"empresas que mantém esses produtos em
estoque, podendo até o pregão ser deserto por
leite de empresas interesseoes ou comparecer
Hume) etnpresa, iá que o prazo de entrega deve
ser cumprido, trustrando assim o Princípio da
Competlthaoe.
Destaca-oe que a proteção dos interesses da
coletividade deve sempre nonear os atos da
Admiristreceo Pública, para tanto. a legislação
pátria determinou uma série de princípios que
devem obrigatoriamente pautar seus atos. neo
havendo dtsaridoneriedade quanto o sua
aplicação e sim um dever de observância dos
MESMOS.

Ainda, a'trnpmo'so Ivisarque a licitação deve
buscar o maior número de partidpantes
estimutanilo a concorrencia. vez que e
Admluistreçae se tem a ganhar ao receber
diversas propostas, de onde certamente surgira
aquele mais Interessante e vantajosa para o erário
:, indiretamente, pam toda a emotividade.
Assim. tal disposicªo contraria daramente o
oníenamento pátrio, Isso pofque. Morme
amplamente demonstrado. tals condiçôes
restritivas de competltividade acabam por
provocar. mesmo que indiretamente, uma
majoração nos valores das propostas e serem
apresentadas haja vista que“ as empresas que
atuam no segmento possuem conhecimento de
_quaIs empresas são seus possíveis concorrentes
para a entrega nos moides, exigências e prazos
estabelecido '

Alma. destaca-se que tata condições restritivas de
oompeiltividade acabam por provocar, mesmo que
Miretamente. una majoração nos valores das
proposvas a serem apresentada. haja vista que as
emprms que atuam no segmento possuem
conhecimento de quals são seus possiveis
oortoorrentes para a entrega nas molaes, .

exigências e prazos estabelecidos . tendo ciência
de que serão poucos e quais os valores por eles
pmioedos. '
Uma flexibilização manr no prazo para a entrega
do: prodinos viabilizada a participação deverias
empresas que possuem condições da Iorneoer o
cºmo do c'erteme com se mesma qualidade e
preços mais acessíveis para & Admtntsrmçeo mas
que necessitam de um prazo maior para emrega
do prodmo.
Pelo Exposto entendemos neeeEáífá'BªattenIEaâ
do prazo de enlréga para no minim- .

empresas licitantes consigam entr
requen'dcs, sem que haja :: maes:
prorrogação do prazo. que trará :

para & Administracao” :



Resposta: Resposlasz'
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" - 30/12/2021 - Solicitação de 301122021 - 11:14 Solicitamos de V.Sas. o especial obséquio de

09.46 Esclarecimento ' enviar, com & brevidade que a situação requer,
' ' ' (MIDIASIE NTREGAIGARANTWENVIO respostas aos questionamentos abaixo"

DE '

DOCUMENTOS/DOCUMENTOS Pergunta 01 '— A respeito das mídias de instalação
ORIGINAIS/NOTA dos sistemas operacionais:

Em consonância com a preocupação global de
redução de residuos. a Daten tem por padrão",

e) Disponibilidade. dentro de uma área
restrita no site da Daten. da imagem ISO de

,

reinstalaçâolreouperoçáo do Sistema Operacionat
Wmdans 10. aplicativos e drivers dos dispositivos,
acessados atraves do número de serie do
equipamento. '

' o) ' ,Peniçáo outa no disco rigido
- mantendo a imagem de reirtstalaçàolrewpetaçào

do Sistema OpetaeionaiWndows 10.

Tel medida tem como objetivo a redução de
restduas após o uso eventual das mídias, ja que
todos os programas saem pré-instalados e pre
mrtftgurados de 'Abrloa, e podem ser
reinstaladoslrewoerados a qualquer momento

através das (amamenta: acima. Entendemos
portanto que a disponibilização dos renomentes
acima. por se tratar de midia eletrônica, é superior
ao exigido no Edital. portanto suftcíente para
atendimento a especulação de midias Visions,
Nosso entendimento está correto?

Não estendo de acordo com o entendrmento
acima. e considerando que, via de regra, o órgªo
possui um Setor Central de manutenção dos
equipamentos, entendemos que a Daten poda .romeoef & midias para cada lote adquirido, ou uma
mídia para cada equipamento em caso de lotes
Menores a 5 unidades. assegurando ainda «fue.
caso no decorrer da garantia dos equipamentos
seja neoessário o envio de mldias
complementares. o teremos sem custo adicional
Nosso entendimento esta correto?

Pergunte 02 - No quesito PRAZO DE ENTREGA.
0 Edital determina o seguinte:

'ANEXO l- TERMO DE REFERENCIA
6. DAS CONDICOES. LOCAL DE ENTREGA E
ACEITAÇÃO DO OBJETO. 6.1. O objeto desta
licitação deverà ser emregue na totalidade.
mediante a expedição de solicitação de
tomecimento pelo Setor competente, a qual

.
deverá ser atendido no prazo máximo de 10 (dez)

*

dias a contar da data do recebimento da 3

respectiva solicitação]

Neste sentido. ressaltamos que os equipamentos
inchados não são produtos "padrao de mercado“
que “seriam encontrados previamente disponíveis
nos estoques dos laodcemesçpeto contrário, trata—

*

se de equipamentos especmcos, labricedos
mumia demanda e especificação do cliente. 0 l

processo de mutação compreende as etapas da
aquisição de matéria prima, planejamento de
produçao, a produção propriamente dita, testes de
pfoduçéo e controle de qualidode. faturamento e
transporte. cujos prazos sºmados resultam, em

' media, em 45 (quarenta e cinco) dias desde o v .recebimento do pedido até e entrega ao utenti.
prazo este Incompatlvel com o prazo meilmo de
entrega estabelecido em Editn|.'Se :: tomecedor
possulsee tºdos os insanos em fábrica no
momento do recebimento do pedido seria possivel
teeltzar a entrega dos equipamentos em 10 (dez)
dias, contudo." diante disto, se toma totalmente

, inviável o arriscado para o 'omeeedof manter
_ insumos em estoque, Por todo o exposto. e para

garantir a economicidade do uertame, permitindo o
participam de um maior número de
fornecedores, solicitamos que o praio máximo de
entrega seia confirmada e estabelecido em 45
(quarenta e cinto) dias.

Pergunta 03 - No quesito GARANTlA. determina o
seguinte: .

O ednel não inlorma o prazo de garantia dos
equipamentos, Podem nos informar? Sendo o
prazo de 60 ( sessenta) me'ses segue
questionamento abaixo:

Neste sentido, esclarecemos que a. intel o a AMD.
labricentes das processadores especiftcados,
lançam («umas de processadores e dtípsets e
cada ano. Desta lorrna, o equipamento laminado
nativa! de 2015 terá um processador dªmente do
fabricado no rinal de 2016. que terá um
processador ddereme ao mal de 2017, e assim
sucessivamente, Junto as lamílias de
processadores seo atualizados. também. os
chipsets e. ev'entuatmente, os padrões de
interfaces de nºs, de memórias etc. Desta torma.
em nosso entendimento, a saudªção de gera tie.

, de 60 (sessenta) meses para os emâà º
.

' '
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Respºsta: Respostas,:
. , s“— e

Pergunta 01 As duas alternativas atendem es necessidades cie-administração

Pergunta 02 O prazo de entrega será o estipulado no edital. con/orme estudo de Mercado feito pelo órgãá solicitante/autoridade competente.

Pergunta 03 A garantia padrão do mercado 12 (doze) meses

Pergunta 04 Toda a documentação será enviada exclusivamente de forma eletrônica pelo "portal de compras putnlims" Podendo o pregoeiro ao seu critério e para
comprovação solicitar documento complementar. -

- - 30/12/2021 - SOLICITAÇÃO DE 30/12/2021 -11:16 Pergunta 05 — No quesuo EM RELAÇÃO AOS
09.46 ESCLARECIMENTO_CONTINUAÇÃO

_

DOCUMENTOS ORIGINAIS:

Considerados os relevantes fundamentos
lançados antes, esée Órgão permitirá, com base
na (alidade reconhecida para e assinatura
eietrônica em todos os âmbitos (inclusive no
processo judicial eletrônica) e também nos
dispositivºs e na expressa previsão de
racionalização de procedimentos administrativos
da Lei 13.725/2018, que as licitantes interessadas
nesse Pregão Eletrônico apresentem suas
prºpostas técnicas. de preços e demais
documentação, pela via eleiyómca, desde que
assinada digitaimente através da estrutura de
chaves pública e privada, dispensando a
apresentação desses mesmos documenics pelo
meio Iisico (de papel)?

Pergunta 06 - No quesito da Nota Fiscal7

o atual processo Iiciia os compunenies CPU,
Mnnitor, Teclado e Mouse de (uma conjunta
(único item), Considerando que os citados

- . componentes possuem diferentes classificações
_, tisdais e dáerentes tributsçõesj obedecendo o

' determinado pelo Artigo 413 Inciso IV do
regulamento de IPI Decreto 7212/2010,
entendemos que será permitido a emissão da nota

' nscai destacando cada com ponente
separadamente permiundó que seja aplicada a
classiitcação flscal e tributação de cada Item

separadamente. sendo a soma total dos itens
correspondente ao vaiar do item lie/tado. Está
correto nosso entendimento7

Resposta: Respostas.,

Pergunta 05' Slm. -

Pergunta 06: Sim.
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_._ .ESTADÓ DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNÍCIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DIE-PLANEJAMENTO

1.

1..1

Rua Virgínio Veloso, S/N,»Alto da-Cosibra, Santa Rital-PB —— CEP 58300-270
.

TERMO DE REFERÉNCIA.

INTRODUÇÃO
Este Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto na legislação federal e municipal

correspondente

2. OBJETO

Este procedimento tem por objeto a aquisição de conforme condições, descrições e especificações
técnicas contidas neste termo de referência.
2..1

Nº. PRODUTOS/ESPEClFICAÇÃO UNID. QUANT.

01

Microcomputador Desktop: Especificação Técnica minima:
Processador: intel Core i3; memoria RAM 86 ddr4; Disco rígido: 1 TB,

Placa--mãe, Gabinete com fonte de 220w ou bivolt, Teclado USB mouse
óptico USB, Monitor de video colorido de 17,0 polegadas LED.

Unid.
20

02

Estabilizador.,Potência: 1500VA, Tensão Entrada Bivolt automático 110V,

115V, 127V'/ 220V. Te_nsão Saida: 110V Número deitomladas: 6 Tomadas

Proteções: Surtos de'Te'nsão, Sobrecarga e Sub/Sobretensão (Desligamento
e Rearme Automático na Saída) Frequência: 50/60Hi Peso: 3,27 Kg

Dimensões: 120x165x225mm (LxAxP).

Unid. 20

03

Nobreak. Potência: 1500VA, Tensão Entrada Bivolt automatico 110V, 115V,

127V / 220V. Saída 115V selecionável através de chave comutadora.
Autoteste na inicialização. Microprocessado. Estabilizado Filtro de linha 1

Bateria interna selada (7Ah), Auto-diagnóstico da(s) bateria(s). Expansão de
autonomia cºm conector de engate rápido — Exp, Carregador de baterias
inteligente. Alarme sonoro. Circuito desmagnetizador. Função Blecaute:
pode ser ligado na ausência de rede elétrica. inversor sincronizado com a

rede. Reconhecimento automático de SOHz ou,?OHz. Correção da tensão de
saída em true-RMS. ”Medição da tensão de entrada,em true-RMS. 6

tomadas de ,saida padrão NBR14136 (10A)ABNT Contra surtos de tensão.
Fusivel'exter'no cor preto. Chave liga-desliga embutida e temporizada,
impede desliga-mento acidental. Proteção contra curto. circuito na saída.
Acionamento do inversor em subtensão ousobretensão. Proteção contra
descarga total das baterias. Proteção da vida útil da(s) baterials).
Desligamento automático ao final do tempo de autonomia.

Unid.

20

04

Combo Teclado e Moúse
Cor,: Preto
Receptor: Usb Nano '

Conexão: Sem fio 2.4 GHz
Compatibilidade: Windows 98 / 2000 / Me / XP / Vista / 7 / 8 / 10, etc
Teclado numérico

- Layout do Tzeclado Padrão ABNT 2 (com a tecla Ç)

Alimentação: 1 Pilha Aa (não inclusas)
Mouse sem fio
Sensor: Óptico
Resolução mínima: 1200-e1600 dpi
Alimentação: 2 Piihás AAA (não inclusa)
Especificações “ '

,

- Modo automático de economia de energia - '

- Design moderno com acabamento premium

Unid.

15

- Botão para retornar/avançar a página
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua Virgínio Veloso, S/N, Alto da Cosibra, Santa Rim-PB — CEP 58300-270

— Alcance de até 8 metros sem interferência
Pesos e medidas teclado (aproximados)
Medidas do teclado: 44 >< 2,5 >< 12,5 cm (largura >< altura >< profundidade)
Medidas do mouse: 6,5 >< 3 >< 11,5 cm (largura >< altura >< profundidade)
Peso bruto do teclado: 0,35 Kg

Peso bruto do mouse: 0,07 Kg

Peso bruto: 0,60 Kg

Itens inclusos: 1 Teclado, 1 Mouse

05 Adaptador Wireless USB Wifi 300 Mbps. Frequência: 2.4GHZ ISM Band, Unid.
20Velocidade de até 300mbps. Antena de ganho de 2dBi .

06 Filtro de Linha (eletrico) Unid. 15
07 Adaptador de tomada elétrica Unid, 20
08 Disco rigido 1 TB . Unid. 10
09 Memória DDR4 4gb Unid. 10
10 Roteador Wireless 802.11 G/N Unid. 10
11 Cabo de Rede CatSe (305m) Caixa 04
12 Conectores RJ45 Cat5e Unid. 20
13 Switch,48p 100/1000 Unid, 05
14 Placa de Rede LAN 100/1000 Unid. 15
15 HUB USB4saídas Unid. 15
16 Switch 8p 100/1000 Unid. 20
17 Conector tipo Fêmea RJ45 (modular) Unid, 20
18 Fonte minimo de 500w Unid. 12
19 HD Externo 2 TB Unid. 07

2.2. A relação dos Itens com a participação exclusiva de MICROEMPRESAS, e EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, se for o
caso estarão assinalados no Edital e/ou anexo;
2.3. Os demais Itens serão destinados à ampla concorrência podendo participar todas e quaisquer
empresas, inclusive as que estejam enquadradas como Micro Empreendedor Individual, Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. A aquisição destes produtos faz-se necessária tendo em vista a necessidade de'estruturação de
setores/serviços relacionados a Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Finanças cuja
necessidade e equipar e instalar as salas onde estão instaladas aquelas secretarias e em atendimento aos
apontamentos e orientações constantes no Procedimento Administrativo (Extrajudicial) 0152019002638 do
Ministério Público da Paraíba (no caso da Secretaria de Planejamento e Finanças) Equipamentos estes essenciais
ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas pela administração pública, impactando positivamente
nos resultados a serem alcançados pelas atividades, até que seja concluida a licitação

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
4.1. Os objetos licitados são considerados bens comuns de acordo com os termos do parágrafo único, art.
lª, da Lei 10520, de 2020.

5. DO PRAZO

5.1. Os contratos serão formalizados com o prazo de vigência e' até o final do exercício financeiro contados
da publicação do mesmo em veículo local prorrogável na forma do art, 57, 5 1“, da Lei nº 8.666/93,

6. DAS CONDIÇÓES, LOCAL DE-ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO.
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ESTADO DA PARAÍBA“

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DE' PLANEJAMENTO

Rua Virgínio Veloso, S/N, Alto da Cosibra, Santa Rital-PB — CEP 58300-270
6.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue na totalidade, mediante a expedição de solicitação de

fornecimento pelo Setor Competente, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar
da data do recebimento da respectiva solicitação.
6.2. As entregas do objeto desta licitação deverão ser realizadas na sede e da Prefeitura Municipalde Santa

Rita, localizado à Rua Juarez Távora, 93, centro, Santa Rita- PB ou na Rua Virgínio Veloso, S/N, Alto da Cosibra,
Santa Rita/ PB de acordo cºm a solicitação de fornecimento
6.3. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos
trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto
desta licitação, correrão por conta exclusiva da contratada,
6.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2(dois) dias, contados do recebimento provisório,

após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.
6.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. DOCUMENTAÇÃO

7.1. HABILITAÇÃOJURÍDICA:

7.1. 1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da

Junta Comercial da respectiva sede;
7.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio www.portaldoempreendedorgovbr;
7.1.3. No caso de sociedade empresária ou "empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato socialem vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5 764, de 1971;
7.1 7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorização,
7.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;

7.2. REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA:
,

7.2.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,

conforme o caso;
7.2.2, Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita “Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

77.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
,
de certidão negativa oufpositiva com efeito de negativa, nos termos do Título Vil-'A da Consolidação das Leis

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 19 de maio de 1943;
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7.2.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos
Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;
7.2.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
7.2.7. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

7.3. QUALIFICAÇÃOECONÓMICO—FINANCEIRA:

7.3.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
921005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa/datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;
7.3.2. Os licitantes deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício — DRE

do último exercício social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados há
mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.
7.3.3. 0 Balanço Patrimonial — BP do último exercicio financeiro deverá conter quadro comparativo com o
exercício anterior (sendo aceito o formato apresentado no SPED ECD — Escrituração Contábil Digital).
7.3.4. As Notas Explicativas poderão ser apresentadas, quando necessário, para esclarecer situações
relevantes ocorridas até o encerramento do último exercício social.
7.3.5. 0 Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício — DRE deverão estar registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante e estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

7.3.6. As empresas constituídas no exercicio em curso deverão apresentar cópia do Balanço de Abertura ou
cópia do livro diário contendo o balanço de abertura,“ devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou do domicilio da licitante.
7.3.7. 0 Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado, mediante via impressa, por meio da
Escrituração Contábil Digital ——- ECD, desde que comprovada a transmissão desta a Receita Federal do Brasil,
por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração
Digital—SPED),
7.3.8. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de indices de Liquidez Geral
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), superiores a 1 (um)/obtidos pela aplicação das fórmulas
abaixo, assinado por Contador ou profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade - CRC:

íNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

ÍNDICE DE LlQUIDEZ CORRENTE (LC): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

LC= Ativo Circulante

' Passivo Circulante
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ÍNDICE DE SOLVÉNCIA GERAL (se): igual ou superior a 1,00 (um virgula zero)

SG : Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

7.3.9. A licitante que apresentar resultado menor que 01 (um), em qualquer dos indicadores financeiros e
econômicos (indice de liquidez corrente, índice de liquidez geral e índice de solvência geral) referidos no item
2, poderá comprovar, por meio de balanço patrimonial do último exercício social, capital minimo ou
patrimônio liquido minimo conforme previsto no 5 3g Art, 31. da Lei 8.666/93.

7.4. QUALlFICAÇÃOTÉCNICA.

7.4.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação — Atestado (s) de Capacidade Tecnica, fornecido (5) por pessoa
juridica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este vir acompanhado da
cópia da respectiva nota fiscal;

7.5. OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

7.5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
7.5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
7.5.3. Comunicarà contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
7.5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
7.5.5. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.5.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto
e, ainda:
8.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
8.1.2. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, (caso necessário) com uma versão em
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
8.1.3. Responsabilizar—se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a

27, do código de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990);
8.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste termo de referência, o objeto
com avarias ou defeitos;
8.1.5. Comunicar a contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.1.7. Indicar preposto para representa-Ia durante a execução do contrato.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA RITA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Rua Virgínio Veloso, S/N, Alto da Cosibra, Santa Rital-PB — CEP 58300—270

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar
a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e
determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vicios
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3. A Administração designará gestor e fiscal do contrato, que anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário a regularização das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado,
11.2. Considera—se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.
11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal.
11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-a' após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
11.4.1. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.5. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No

entanto, o pagamento ficará condicionado “a apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Cpmplementar.
11.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula: '

EM : | >< N >< VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento,-

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

É+ ( 6/ 100 )/365 -)l = 0,00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%
'

12. DO REAJUSTE

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das

propostas.
12.1.1. Dentro do prazo de vigênciado contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de Um ano, aplicandose o indice iPCA/IBGE

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.
12.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
12.4. Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

12,5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela Iegislaçãoentão em vigor.
12.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo,

_

12.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

13. DAS SANÇÓES ADMlNlSTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10. 520, de 2002, a Contratada que:
13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência ' da

contratação;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.1.4. Comportar—se de modo inidôneo;

,

13.15. Cometer fraude fiscal;
13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA

as seguintes sanções:
13.2.1. .' Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuizos'
significativos para a Contratante,
13.2.2. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela

inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
13.2. 3. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de

inexecução total do objeto,
13.2.4. Em caso deinexecução parcial a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcionala obrigação inadimplida;
13.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da administração com o

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
132.61. A Sanção de impedimento de Iicitare contratar prevista neste subitem também é aplicável em

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de

Referência.
'

ª

.

'

13.2.7. 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 Contratante
pelos prejuízos causados;

'

13.3. As sanções previstas nos subitens 131.1, 13.25, 13,26 e 13.27 poderão ser aplicadas à CONTRATADA

juntamente com as de multa, descontando—a dos pagamentos a serem efetuados.
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13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, lll e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 'as empresas ou
profissionais que:
13.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosós, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.4. 3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados

13.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-seé em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa a Contratada observandose o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9. 784, de 1999.
13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados àxContratante serão deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Administração, ou deduzidos da garantia, ou'ainda, quando for o caso, serão inscritos
na Divida Ativa e cobrados judicialmente
13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de lOldez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
13. 8. A autoridade competente, na aplicação das'sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator o caráter educativo da pena be'm como o dano causado a Administração, observado o princípio da
proporcionalldade. '

13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12 846, de lº de agosto de 2013, como ato lesivo 'a administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da
empresa deverão ser remetidasà autoridade competente, com despacho'fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização — PAR,

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. O custo estimado da contratação sera” tornado público apenas após o encerramento do envio da fase de
lances. '

Santa Rita/PB, 04 de Janeiro de 2022.

Severino « ves;
. e Finanças

LuizEMM;
Secretário Adjunto de Planejamento

Secretário de Pla -


