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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 

 

 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2023  

 

 Denominação: 

  

 CNPJ n°: 

 

 

 

 Endereço: 

 

 

 

 e-mail: 

  

 Cidade: 

 

 Estado: 

 

 

 

 Telefone: 

 

 Fax: 

  

      

 Obtivemos, através do acesso à página www.itaoca.sp.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

      

 Local:  ,  de  de 2023.  

      

   

 

  

   Assinatura   

 

Caro Licitante, 

 

Com a intenção de facilitar futura comunicação entre esta Prefeitura Municipal de Itaoca e sua 

empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à 

Divisão de Compras, por meio do Telefone (15) 3557-1144 ou do e-mail 

licitacoes.itaoca@gmail.com 

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal da responsabilidade da comunicação, por 

meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento 

convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente 

qualquer reclamação. 

 

  

http://www.itaoca.sp.gov.br/
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023   

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL   

TIPO: MENOR PREÇO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

DATA DA REALIZAÇÃO: 03/02/2023 

 

Entrega do (s) documento (s) para credenciamento, da declaração de que a 

proponente cumpre os requisitos de habilitação e dos envelopes proposta de preços e 

documentos de habilitação: as 08h30min do dia 03 de fevereiro de 2023, com 

realização prevista para a sessão pública do Pregão no mesmo dia as 09h:00horas. 

Local: Prefeitura do Município de Itaóca/SP, Paço Municipal, situada a Rua Paulo Jacinto Pereira, 

nº 145, Centro. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA, situada na cidade de ITAÓCA na Rua Paulo Jacinto 

Pereira nº 145, – ITAÓCA – CEP 18360-000 - São Paulo – Internet: www.itaoca.sp.gov.br 

comunica aos interessados que encontra-se aberta licitação, na modalidade e tipo acima 

indicadas, como segue: 

 

1. DO EMBASAMENTO LEGAL 

O procedimento licitatório e os atos deles decorrentes tem como base na Lei Federal n° 

8.666/93, 10.520/2.002, Lei Complementar n.º 123/2006 e Decreto Municipal nº 592/2.008. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, CHROMEBOOK EDUCACIONAL, CARRINHO DE RECARGA 

AUTOMATICA E PAINEL INTERATIVO DIGITAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMEI 

BENEDITO DE PONTES FILHO E O POLO UNIVESP, em regime de menor preço unitário, com 

as configurações mínimas descritas do Anexo I deste Edital.  

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da licitação as empresas e/ou pessoas físicas, interessadas, que atenderem a 

todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos: 

 

4. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 A sessão de processamento do pregão será pública e realizada em conformidade com a 

legislação citada no item 1 deste edital, e iniciar-se-á com o credenciamento dos interessados 

em participar do certame. 

 A sessão será conduzida pela Pregoeira com o auxilio da Equipe de Apoio. A fase de 

processamento da sessão do pregão observará, sequencialmente, as etapas estabelecidas nos 

itens abaixo. 

 

4.1. DO CREDENCIAMENTO 

 

Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

Em se tratando de representante legal, cópia autenticada do estatuto social ou outro 

instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 

http://www.itaoca.sp.gov.br/
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seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

 

Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma 

reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor 

recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

acompanhado do correspondente documento dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os 

poderes do mandante para a outorga. (Conforme Modelo anexo II – “Termo de 

Credenciamento”) 

 

4.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

 

4.3. Será admitida apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 

 

4.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Pregoeira. 

 

4.5. Os credenciados deverão entregar a Pregoeira “declaração de pleno cumprimento 

dos requisitos de habilitação”, na forma proposta no Anexo III – modelo de declaração. 

 

4.6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento e abertura dos envelopes. 

Tais envelopes deverão conter as propostas comerciais e os documentos de habilitação, em 

invólucros separados, indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os 

seguintes dizeres em sua face externa: 

 

ENVELOPE 1 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001/2023 

PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL 

 

ENVELOPE 2 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL- Nº 001/2023 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

RAZÃO SOCIAL 

 

4.6.1. A proposta comercial deverá: 

Ser apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo do Anexo I, em papel da proponente, 

redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, rubricada em 

todas as folhas e assinada por seu representante legal. A proposta deverá conter a descrição 

detalhada das características do objeto ofertado, informando obrigatoriamente a marca, o 

modelo e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem o objeto cotado; 

 

b) indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico - se houver, bem como o nome, nºs. de CPF e RG, e cargo de seu 

representante legal; 

 

c) apresentar cotação de preços unitários para o serviço constante do anexo I, expressos 

em algarismos com 02 (duas) casas após virgula. 

 

d) DECLARAR EXPRESSAMENTE QUE OS PREÇOS COTADOS INCLUEM TODOS OS CUSTOS E 

DESPESAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA 

LICITAÇÃO, BEM COMO ENCARGOS TRABALHISTAS, FUNCIONÁRIOS, TODA E QUALQUER 

DESPESA DE MANUTENÇÃO, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, CONDUÇÃO, PEÇAS, SERVIÇOS. 
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Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou do fornecimento, ou ainda qualquer 

outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

 

4.6.2. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos 

de acréscimos a qualquer título. 

 

4.6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste 

edital e de seus anexos, bem como as omissas e as que apresentarem irregularidades ou 

defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 

4.6.3.1. Consideram-se exigências essenciais àquelas que não possam ser atendidas, no 

ato, por simples manifestação de vontade do representante ou credenciado e aquelas cujo 

atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude aos princípios da licitação. 

 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, as propostas não desclassificadas 

serão selecionadas para a fase de lances verbais, com observância dos seguintes critérios: 

 

5.1.1. seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 

 

5.1.2. não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as proposta que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No 

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 

do número de licitantes. 

 

5.2. A Pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

 

5.2.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

 

5.2.1.1 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço. 

 

5.2.1.2 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances. 

 

5.2.1.3 Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas neste Edital. 

 

5.2.1.4 Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último 

preço ofertado. 

 

5.2.1.5  A Pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução 

do preço. 

 

5.2.1.6 Após a negociação, se houver a Pregoeira considerará arrematante a licitante detentora 

da proposta de menor preço, por decisão motivada, após o exame de sua aceitabilidade, quanto 

ao objeto e valor, bem como o atendimento às condições do edital e seus anexos. 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ 67.360.362/0001-64 

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 -  CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO 

www.itaoca.sp.gov.br  e-mail : compras.itaoca@gmail.com 

5 
 

5.2.2 Para efeitos de aferição da aceitabilidade da proposta quanto ao objeto, as especificações 

poderão ser analisadas por funcionários competentes da Prefeitura que se manifestarão para 

subsidiar a decisão da Pregoeira, caso o mesmo entenda necessário. 

 

5.3. Se a proposta não for aceitável, será examinada a proposta subsequente, e assim 

sucessivamente. 

 

5.3.1. A Pregoeira acrescentará 15% (quinze por cento) ao valor total das propostas cuja 

licitante seja uma Cooperativa de Trabalhadores, considerando para efeito de classificação o valor 

da proposta acrescido do valor apurado; com fundamento no Artigo 22, Inciso IV da Lei 

8.212/91, alterada pela Lei 9.876/99, que trata da instituição da Seguridade Social a cargo do 

tomador dos serviços prestados pelas Cooperativas de Trabalho. 

 

5.3.2. Se houver apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 

preço seja compatível com o valor estimado da contratação, está poderá ser aceita. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

6.1. Após o encerramento da fase de lances verbais, com o julgamento das propostas de preço 

na forma prescrita neste edital, proceder-se-á à abertura do envelope 2, para análise dos 

documentos de habilitação da proponente primeira classificada. 

 

6.1.1. Será considerada habilitada a proponente que apresentar os documentos relacionados 

nos subitens abaixo, desde que atendidos os requisitos especificados nas OBSERVAÇÕES deste 

item. 

 

I – HABILITAÇÃO JURIDICA: 

 

6.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

 

6.1.1.2. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 

 

6.1.1.3. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício. 

 

6.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Obs.: Os documentos relacionados nos subitens 6.1.1. a 6.1.4 não precisarão constar do 

envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento 

neste Pregão.  

 

II – REGULARIDADE FISCAL 

 

6.1.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

6.1.1.6. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S., ou 

do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”, com prazo de validade 

em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes; 

 

6.1.1.7.     Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio 

ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, com prazo de validade em vigor na 
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data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes. 

 

6.1.1.8.  Prova de inexistência de débitos, inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.” (NR) com prazo de 

validade em vigor na data de encerramento do prazo de entrega dos envelopes 

 

 

III – DECLARAÇÕES: 

 

6.1.1.9. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de situação regular perante o Ministério 

do Trabalho.  As proponentes deverão exibir declaração em papel da empresa, firmada pelo 

responsável legal, com indicação do nome, cargo e R.G, atestando, sob as penalidades cabíveis, 

a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, bem como, a situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º 

da Constituição Federal, conforme modelo sugerido no Anexo IV –Modelo de Declaração. 

 

6.1.1.10 Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da 

licitante de que se compromete a disponibilizar no ato da assinatura do contrato: 

 

A) Possuir os itens do anexo I deste edital com as exigências mínimas exigidas no Anexo I 

deste Edital; 

B) possuir serviço de atendimento a clientes com funcionamento durante o horário comerci-

al, que possibilite a abertura de chamados por telefone e confirmação por correio eletrônico.  

C) atender aos pedidos de manutenção dos equipamentos no prazo de 12 (doze) horas a 

contar da solicitação da unidade requisitante, solucionando o problema em até 2 (dois) dias úteis 

através de manutenção ou substituição do equipamento por idêntico em marca modelo, perfor-

mance, configuração.  

D) Se comprometer com a manutenção dos equipamentos sem ônus para a PREFEITURA DO 

MUNICIPIO DE ITAOCA, inclusive toda e qualquer despesa de manutenção tais como com pesso-

al, deslocamento, alimentação, transporte, peças, serviços.  

E) garantir a boa qualidade dos  equipamentos, objeto da licitação, os quais devem estar de 

acordo com as normas da ABNT/INMETRO.  

F) Se responsabilizar pela instalação, a montagem e a configuração dos equipamentos a re-

de de computadores; incluso o suporte, e todas as configurações necessárias.  

 

OBSERVAÇÕES: 

A) O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 

 

B) Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia 

reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da imprensa na 

forma da lei. 

 

B.1) As autenticações poderão ser feitas pela equipe de apoio a Pregoeira mediante 

cotejo da cópia com o original. 

 

B.2) Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo 

licitatório. 

 

C) Os documentos exigidos para habilitação, não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos 

por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser apresentados 

posteriormente ao prazo fixado para a abertura do certame. 

 

7. DA ADJUDICAÇÃO 
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7.1. Verificado o atendimento das condições de habilitação da proponente de menor preço, 

esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto desta licitação. 

 

7.1.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor, sendo-lhe facultado o saneamento de falhas formais 

relativas à documentação na própria sessão.  

Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, a Pregoeira 

examinará a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso 

positivo, verificará as condições de habilitação de seu autor, e assim sucessivamente, até a 

apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que 

será declarado vencedor. 

 

8. DA FASE RECURSAL  

A manifestação motivada da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, podendo 

os interessados juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentar contra-razões em igual prazo, que começará a correr ao término 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

8.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso o pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor, 

encaminhando o processo para homologação pela autoridade competente. 

 

8.1.2. O acolhimento de recurso, que terá efeito suspensivo, importará a invalidação apenas dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida a Autoridade Competente para 

homologação, observado o disposto no Decreto nº 592/08. 

 

10. DO CONTRATO 

10.1. As cláusulas do contrato são as que constam da minuta do contrato que integra este edital 

para todos os fins e efeitos, independentemente de transcrição. (Anexo V).                

 

10.2. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (DOZE) MESES, contados da data de sua 

assinatura. 

 

10.3. Havendo prorrogação de prazo após 12 (doze) meses, o valor inicial atualizado do contrato 

poderá ser reajustado de acordo com o índice IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade 

Interna, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo. 

 

10.4. A adjudicatária será expressamente convocada para, no prazo de 10 (dez) dias corridos da 

data da convocação, para assinar o termo de contrato e instalar os equipamentos no Polo deste 

Município.  

 

10.5. O termo de contrato deverá ser assinado por representante legal, diretor ou sócio da 

empresa. 

 

10.6. O prazo para assinatura do termo de contrato poderá ser prorrogado uma vez, desde que 

solicitado por escrito, antes do término do seu prazo, sob alegação de motivo justo que poderá 

ou não ser aceito pela Administração. 

 

10.7. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem 10.4 ou 

havendo recusa em fazê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, 

proceder à adjudicação às demais licitantes, observada a ordem de classificação das propostas. 
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10.8. A contratada deverá prestar os serviços contratados de acordo proposta apresentada, 

especificações do objeto e seus anexos, e instrumento contratual, nos dias letivos de aula e 

horários pré estabelecidos no Anexo I deste Instrumento, e seguindo orientações da Secretaria 

Municipal de Educação desta municipalidade. 

 

10.9. Os preços registrados poderão ser cancelados pela Administração quando os mesmos se 

apresentarem superiores aos praticados no mercado, ou pelo fornecedor, quando, mediante soli-

citação por escrito, e fundamentada, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências 

do presente instrumento. 

 

11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento se fará em até 10 (dez) dias, após um mês do início da prestação de servi-

ços com apresentação da Nota fiscal, devidamente atestada pelo Secretário e/ou responsável 

pela Pasta. Deverá apresentar os comprovantes dos recolhimentos dos encargos sociais (FGTS, 

Salários; INSS – empregador e empregados; e da apresentação da relação dos empregados para 

conferência). 

 

11.2 O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela adjudi-

catária, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a qual opera.  

 

11.3 Qualquer erro ou omissão 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 

 

12. DAS PENALIDADES 

12.1 Até a assinatura do contrato, o licitante que descumprir quaisquer das cláusulas deste edi-

tal ficará sujeito às penalidades previstas no Decreto nº 592/08 

 

12.1.1. Entender-se-á por descumprimento do edital as ofensas ao disposto nos incisos I, 

II, III e IV do artigo referido no subitem anterior. 

 

12.1.2. Após a assinatura do contrato a empresa que ensejar o retardamento da execução do 

objeto da contratação, falhar ou fraudar na execução do contrato, sujeitar-se-á as sanções pre-

vistas no Decreto nº 592/08. 

Em qualquer caso de descumprimento às normas previstas no edital e/ou fornecimento, o infra-

tor também estará sujeito as seguintes sanções, independentemente da aplicação das já previs-

tas nos itens anteriores: 

 

a) Advertência; 

 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

administração, por prazo não superior a dois anos; 

 

c) Declaração de inidoneidade para participar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação perante a própria autoridade. 

 

12.2 DAS MULTAS: 

12.2.1O infrator, em cada caso, sujeitar-se-á a: 

 

12.2.2. 20% (vinte por cento) por inexecução parcial do contrato sobre o valor da parcela 

inexecutada. 
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12.2.3. 20% (vinte por cento) por inexecução total do contrato sobre o valor total da 

contratação. 

 

12.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor do(s) material(ais) entregue(s) com problemas 

técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia se o material com 

problemas técnicos não for substituído em  até 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a 

Administração tiver comunicado à empresa a irregularidade. 

 

12.2.5. 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 

decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o 

valor do total do Pedido de Fornecimento emitido à favor da Contratada. 

 

12.3. Os atrasos dos serviços superiores a 30 (trinta) dias serão considerados inexecução total 

para efeito de aplicação de penalidade. 

 

12.4 As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são independentes sendo que 

a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. 

 

12.5 O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a 

devedora a processo executivo. 

 

13. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

13.1. A despesa decorrente desta licitação fica estimada no valor de R$ R$ 

18.181,67(dezoito mil cento e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) mensais, 

correrão por conta da dotação orçamentária para o exercício. 

 

RESERVAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

49 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 
GABINETE 

53 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA – 
ENSINO INFANTIL 

73 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA – 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas a autoridade subscritora do edital 

e protocolizado nos dias úteis, das 09:00 às 11:00 horas, e das 13:00 às 17:00 horas na rua 

Paulo Jacinto Pereira nº 145 – centro – ITAÓCA-SP, observado o disposto no Decreto 

Municipal nº. 592/08. 

 

14.1.1. No ato de protocolo da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou RG, 

em se tratando de pessoa física, e CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento 

original ou cópia autenticada). 

 

14.2. Informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, de acordo 

com seu teor: 

 

14.2.1 QUESTÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS - deverão ser formuladas por escrito e dirigidas a 

autoridade subscritora do edital, na Rua Paulo Jacinto Pereira n° 145– centro – ITAÓCA-

SP, ou pelo fax 15-3557 1113/118 ou 1144, até 02 (dois) dias úteis antes do prazo marcado 

para abertura do certame; 
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14.2.1.1. As questões técnicas serão retransmitidas à Unidade Requisitante para 

manifestação. 

 

14.3. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição 

legal, o Foro da Comarca de Apiaí-SP, observadas as disposições do § 6º do artigo 32 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

14.4. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 

 

14.5. Fica assegurado a Prefeitura de ITAÓCA o direito de no interesse da Administração, anular 

ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente. 

 

14.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Prefeitura Municipal de ITAÓCA não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

14.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sob pena das sanções aplicáveis em 

cada caso, previstas neste edital, não se excluindo as de caráter civil e/ou criminal. 

 

14.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação do pregoeiro em contrário. 

 

14.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura Municipal de ITAÓCA-SP. 

 

14.10.  As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no 

Jornal de circulação regional, ou poderão, ainda, sê-lo mediante a expedição de Ofício, ou por 

meio eletrônico; à critério da Administração. 

 

15. DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

15.1. O Edital de licitação e seus anexos serão disponibilizados no site www.itaoca.sp.govb.r e 

poderão ser solicitados via email de licitacoes.itaoca@gmail.com 

15.1.1. No ato do recebimento do Edital e seus anexos, deverá a interessada verificar seu 

conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

 

Integram o presente edital: 

 

Anexo I - Especificação do objeto e valor estimado 

Anexo II – Modelo de Credenciamento 

Anexo III – Modelo de Declaração de Pleno Cumprimento aos Requisitos da Habilitação. 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo e de Situação Regular 

perante o Ministério do Trabalho. 

Anexo V - Minuta Contratual 

Anexo VI – Termo de Ciência e Notificação 

 

 

ITAÓCA - SP, 16 DE JANEIRO DE 2.023 

http://www.itaoca.sp.govb.r/
mailto:licitacoes.itaoca@gmail.com


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ 67.360.362/0001-64 

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 -  CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO 

www.itaoca.sp.gov.br  e-mail : compras.itaoca@gmail.com 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS TRANNIN 

PREFEITO 
  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAOCA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ 67.360.362/0001-64 

Rua Paulo Jacinto Pereira, 145 Fone: (15) 3557-1118 / 3557-1144 -  CEP 18360-000 – ESTADO DE SÃO PAULO 

www.itaoca.sp.gov.br  e-mail : compras.itaoca@gmail.com 

12 
 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

“APÊNDICE A” 

 

 

 

DESCRIÇÃO PAINEL INTERATIVO DIGITAL 

O Painel Interativo Digital para uso como Lousa Digital com hardware e software para fins 

educacionais de apresentação e exibição de conteúdo, além de interatividade com eles, com 

as seguintes características mínimas: 

CARACTERÍSTICA DA TELA: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT MEDIA  

1 Locação de 20 notebook do modelo: processador 

3 4300 2.7GHz 4MB cache L13; 8GB de Memória 

RAM; dispositivo de armazenamento tipo SSD de 256 

de 256 GB; Wifi e Blutooth; tela TF de 16” com 

webcam integrado; teclado, mouse; webcam, caixa 

de som e microfone que podem ser integrados; 

sistema Operacional MS Windows10. 

20 R$ 7.066,67 

1 Locação de 35 Chromebook modelo: Processador 

Intel 

memória Ram 4 GB 

Tipo de Tela LED HD 16:9 

Tamanho tela 11.6” 

armazenamento 32 GB 

Padrão do teclado ABNT 

Rede Placa wifi padrão 802.11 ac (2x2) e Bluetooth v 

4.0 

Bateria 2 células 

Sistema Operacional GOOGLE CHROME OS 

Chrome Education Up-Date + Gerenciamento 

Dashboard. 

35 R$ 7.805,00 

2 Locação de 01 carrinho de recarga Automática: 

Capacidade para 36 tablets/Chromebook 

Simultaneamente 

Armário de Aço resistente com fechadura 

04 rodas (rodízio) para mobilidade 

voltagem de entrada 110/220v 

Access Point broadcast com até 250 conexões 

simultâneas. 

01 R$ 513,33 

3 Locação de 01 painel interativo Digital: para uso 

como Lousa Digital com hardware e software para 

fins educacionais de apresentação e exibição de 

conteúdo. 

01 R$ 2.796,67 
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• Deve possuir tela de no mínimo 75 polegadas. A tela LCD deve ser do tipo a-Si TFT, ou 

equivalente, com iluminação por LED; 

• Deve aceitar resolução em UltraHD (3840 × 2160 - 4K), ou superior, com proporção 

de 16:9; 

• Deve possuir capacidade de iluminação de no mínimo 350 Nits e variação de contraste 

mínima de 4000:1; 

• Deve possuir profundidade de cores de no mínimo 10 bits (1,07 bilhões de cores); 

• Deve permitir um ângulo de visão mínimo de 175°; 

• Deve possuir um tempo de vida útil (MTBF) mínimo de 60.000 horas; 

• Deve possuir tela de vídeo temperado com espessura mínima de 4mm e dureza 

aproximada Mohs 7, com refletividade menor que 1%; 

RECURSOS DE TV: 

• Deve possuir dois alto-falantes internos de 20W potência cada; 

• Deve permitir compatibilidade com os seguintes sinais analógicos de vídeo: VGA, 

SVGA, XGA, WXGA, SXGA e WUXGA; 

ALIMENTAÇÃO: 

• Deve permitir alimentação elétrica AC bivolt automática na faixa de 100 a 240 volts e 

frequência de 50 e 60 Hz; 

• Deve ter um consumo máximo em operação de até 340W e em standby menor que 

0,6W; 

CONEXÕES TRASEIRAS: 

• Deve possuir 2 (dois) conectores de rede RJ45; 

• Deve possuir conectores para 2 (duas) antenas WiFi; 

• Deve possuir 1 (uma) porta de comunicação serial RS232; 

• Deve possuir no mínimo 2 (duas) portas USB, sendo 1 (uma) portas USB 3.0 tipo A, 

e 1 (uma) porta USB 2.0 tipo A; 

• Deve possuir no mínimo 3 (tres) portas HDMI, sendo 2 (duas) de entrada e 1 (uma) 

de saída; 

• Deve possuir 1 (uma)  entrada VGA para vídeo; 

• Deve possuir 1 (uma)  entrada P2 para áudio; 

• Deve possuir 1 (uma)  entrada DisplayPort; 

• Deve possuir 1 (uma)  entrada YPbPr e/ou AV, 

• Deve possuir um conector P2 para fone de ouvido; 

CONEXÕES FRONTAIS: 

• Deve possuir no mínimo 5 (cinco) portas USB, sendo 3 (tres) portas USB tipo A, 1 

(uma) porta USB tipo C ambas 3.0 e 1 (uma) porta USB tipo A 2.0 

• Deve possuir no mínimo uma entrada HDMI, versão 2.0, ou superior; 

BOTÕES FRONTAIS DE ACESSO RÁPIDO: 

• Deve possuir um botão específico para troca de Sistemas Android/Windows; 

• Deve possuir botões para ajuste de Volume +/- e para mudança de Canal +/-; 

• Deve possuir botão para acesso ao menu de Configuração do Equipamento; 

• Deve possuir botão de seleção de Fonte (Source) de entrada para usar dispositivos 

internos e externos conectados ao painel interativo 

SISTEMA ANDROID: 

• Deve possuir sistema Android embarcado, versão 8.0 ou superior; 

• Deve possuir CPU Quad Core de no mínimo 1,5 GHz; 

• Deve possuir processador gráfico otimizado, suporte para aplicativos gráficos 2D/3D 

• Deve possuir memória RAM de no mínimo 4GB e memória ROM de no mínimo 32GB; 

• Deve possuir conectividade de rede Ethernet com suporte a 10/100/1000Mbps; 

• Deve possuir conectividade de rede WiFi no padrão 802.11 a/b/g/n/ac ou superior, 

podendo trabalhar nas frequências de 2,4 ou 5 GHz; 
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• Deve possuir conectividade Bluetooth versão 4.2 ou superior; 

Características CPU OPS (Windows): 

• Deve possuir sistema informatizado com Computador OPS acoplado; 

• Deve permitir fácil acesso para manutenção; 

• Deve possuir processador com no mínimo 4 núcleos e 8 threads e cache de 8MB, 

com frequências mínimas padrão de 2.30 GHz e turbo de 4.00GHz  

• Deve possuir memória RAM de no mínimo 8GB DDR4; 

• Deve possuir espaço de armazenamento SSD de no mínimo 256GB; 

• Deve possuir no mínimo uma interface de rede Ethernet 10/100/1000Mbps; 

• Deve possuir conectividade WiFi no padrão 802.11 b/g/n/ac (2.4 e 5 GHz) ou 

superior; 

• Deve possuir conectividade Bluetooth versão 4.2 ou superior; 

• Deve possuir 2 (duas) antenas de WiFi 

• Deve possuir no mínimo as seguintes conexões: 4x USB3.0; 2x USB2.0; 1x RJ45; 1x 

Mic in; 1x Phone out; 1x HDMI; 1xDisplayPort 

• Deve possuir sistema operacional Microsoft Windows 10 Professional ou superior. 

RECURSOS DA TELA MULTI-TOQUE: 

• Deve possuir todos os recursos de tela touchscreen integrados, sem a necessidade 

de instalação de qualquer dispositivo adicional; 

• Deve permitir, de forma simultânea, no mínimo 20 pontos de toque e no mínimo 10 

pontos de escrita; 

• Deve permitir o uso dos seguintes objetos para toque e/ou escrita: Dedo, caneta tipo 

Stylus e outros objetos sem transparência; 

• Na utilização de caneta Stylus de pontas fina e grossa, permitir a escolha de cores 

diferenciadas simultaneamente 

• Deve possuir durabilidade superior a 60.000.000 de toques; 

• Deve oferecer um tempo de resposta ao toque menos que 6ms, e tempo de resposta 

ao toque duplo menos que 9ms; 

• Deve permitir escrita e desenho de forma fluente sem quebrar ou parar durante a 

execução destas atividades; 

• Deve possuir precisão do toque de 1mm; 

• Deve possuir compatibilidade com os seguintes sistemas operacionais: Windows 

XP/7/8/10, Mac OS, Android, Chrome OS e Linux; 

• Deve permitir operar sem necessidade de calibração nem instalação de drivers; 

• Deve ter resistência a pequena quantidade de derramamento de liquido e de poeira; 

• Deve ter um consumo de energia de no máximo 2W, com tensão de 5V e corrente 

elétrica menor que 500mA; 

GABINETE 

• Deve ter peso líquido de máximo de 60Kg e peso bruto máximo de 75Kg; 

• Dimensões máximas (com variação de até 10%) L/A/P: 1788 * 1079 * 107mm 

SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS 

• O Sistema Operacional da solução de Software Educacional deve ser baseado em 

Windows para o hardware do computador/tela interativa. 

• Software deve apresentar características de uso multi-toque para um ambiente 

colaborativo; 

• Deverá permitir a escrita com dedo, caneta e objeto similar; 

• Incentivar os alunos e professores no uso a interagir e trabalhar juntos; 

• Possibilitar o uso em audiências e apresentações; 

• Deverá aumentar a eficiência do ensino e apresentação com ferramentas integradas 

e funcionais para educação e negócios, tais como: 

 Temporizador (timer) 
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 Calculadora 

 Holofote 

 Cortina de tela 

 Acesso a webcam 

 Régua 

 Esquadro 

 Transferidor 

 Compasso 

 Teclado digital; 

 Captura de tela; 

 Ampliador; 

 Gravador de tela; 

 Caixa aleatória; 

 Loteria; 

• Deve ser um software com que o professor desenvolva a preparação da aula com 

facilidade, com: 

 As ferramentas integradas, modelos baseados em currículos, animação, recur-

sos para diferentes lições e permitir que os professores preparem lições que in-

centivem e inspirem os alunos com facilidade. 

 Facilidade em ativar e desativar a interface do painel interativo para o modo 

lousa digital. 

• Deve possibilitar o reconhecimento de gestos de mão, com pelo menos as seguintes 

operações básicas como: 

 Apagar por palma ou punho 

 Girar imagens deslizando dois dedos separados 

 Zoom aberto e fechado por dois dedos 

 Pelo menos Dez tipos de estilos de caneta disponíveis para os usuários escolhe-

rem 

 As Formas Geométricas desenhadas à mão podem ser reconhecidas e ajustadas 

em formas padrão. 

• Disponibilizar mais de 2.000 formas diversas formas, imagens, objetos com os 

seguintes temas: 

 Geometria; 

 Física; 

 Química e laboratório; 

 Biologia; 

 Geografia; 

 Música; 

 Inglês; 

 Matemática; 

 Artes; 

 Eletricidade; 

 Animais; 

• Deve permitir a usabilidade mínima das ferramentas como: 

 O transferidor pode ser usado para medir ângulo, desenhar ângulo e radiano. 

 O compasso pode ser usado para circular e mostrar o ângulo. 
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 Os professores podem escolher um aluno aleatoriamente por ferramenta ran-

dômica. 

 Toda a escrita e som do apresentador podem ser gravados e salvos como um 

vídeo por uma função de gravador de tela. 

• Disponibilizar mais de 45 tipos de ferramentas profissionais de apoio para educação, 

baseada nas matérias: 

 Matemática; 

 Inglês 

 Física 

 Música 

 Geografia 

 Química 

 Negócios e vida 

• Deve também disponibilizar ferramentas de uso geral para o apoio para educação, 

como por exemplo: 

• Ferramentas para criar gráficos diferentes, como histograma, pizza e barra 

• Tabela Periódica de Química. 

• Tocar piano diretamente à mão na tela. 

• Ferramentas de Constelações para Geografia. 

• Ferramenta experimento de flutuação para física. 

• Ferramentas de Elétrica. 

• Deve também disponibilizar aplicativo infantil “gamificado”, com atividades lúdicas e 

brincadeiras para o uso de uma ou mais crianças do infantil e fundamental I anos 

iniciais, através do toque na tela, como por exemplo: 

 Abecedário 

 Numerais 

 Cores 

 Quebra cabeça 

 Encontre a Diferença 

 Frutas 

 Adicionar e Subtrair 

 Horas 

 Jogo de Memória 

INSTALAÇÃO COM MOBILIDADE: 

• Deve possuir suporte móvel em aço para transporte, em pintura eletrostática, com 4 

rodízios para locomoção de no mínimo 3”, sendo no mínimo 2 com travas; 

• Deve ter base e prateleira; 

• Deve suportar o peso de no mínimo de 85kg 

• Deve permitir ajustes de posições de altura do painel de no mínimo 3 estágios; 

• Deve suportar opção de montagem em parede; 
 

Quanto ao serviço de manutenção e pronto atendimento: 

A) Possuir serviço de atendimento a clientes com funcionamento durante o horário co-

mercial, que possibilite a abertura de chamados por telefone e confirmação por correio ele-

trônico.  

B) Atender aos pedidos de manutenção dos equipamentos no prazo de 12 (doze) horas 

a contar da solicitação da unidade requisitante, solucionando o problema em até 2 (dois) 
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dias úteis através de manutenção ou substituição do equipamento por idêntico em marca 

modelo, performance, configuração.  

C) Se comprometer com a manutenção dos equipamentos sem ônus para a PREFEITURA 

DO MUNICIPIO DE ITAOCA, inclusive toda e qualquer despesa de manutenção tais como 

com pessoal, deslocamento, alimentação, transporte, peças, serviços.  

D) Garantir a boa qualidade dos equipamentos, objeto da licitação, os quais devem es-

tar de acordo com as normas da ABNT/INMETRO.  

E) Se responsabilizar pela instalação, a montagem e a configuração dos equipamentos a 

rede de computadores; incluso o suporte, e todas as configurações necessárias.  
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ANEXO II 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a (razão social da empresa), com sede 

(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxx e Inscrição Estadual nº 

xxx, representada neste ato por seu (s) (qualificação (ões) do (s) outorgante (s)) Sr. 

(a)________________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº xxxxxxx e 

inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxx, nomeia (m) e constitui (em) seu bastante Procurador 

o (a) Sr. (a) ___________________, portador (a) da Cédula de Identidade RG nº xxxxx e 

inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxx, à quem conferimos amplos poderes para representar a 

(razão social da empresa) perante xxxxxxxxxx (indicação do órgão licitante), no que se 

referir ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023, com poderes para tomar qualquer 

decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A 

PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE 

PREÇO (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) em nome do outorgante, formular 

verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular 

lances ou ofertas na (s) etapa de lances, negociar a redução de preço, desistir 

expressamente da intenção de interpor recursos administrativos ao final da sessão, 

manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso 

administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos 

solicitados pela Pregoeira, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, me 

nome da Outorgante. 

 

 

A presente Procuração é valida até o dia xx/xx/xxxx 

 

Local e data. 

 

Assinatura______________________ 

 

 

 

Recomendação: Na hipótese de apresentação da procuração por instrumento 

particular, a mesma deverá vir acompanhada do contrato social da proponente ou 

de outro documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do 

outorgante para construir mandatário. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÓCA 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 – TIPO MENOR PREÇO UNITARIO. 

 

 

Pela presente, declaro (amos) que, nos termos do art. 4º, VVI, da Lei nº 10.520/2002, a 

empresa xx (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para 

o PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, CHROMEBOOK EDUCACIONAL, 

CARRINHO DE RECARGA AUTOMATICA E PAINEL INTERATIVO DIGITAL PARA A ESCOLA 

MUNICIPAL EMEI BENEDITO DE PONTES FILHO E O POLO UNIVESP, DECLARAMOS ainda 

de que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento 

das obrigações do objeto da licitação A não apresentação desta declaração será entendida 

pela Pregoeira como concordância com o teor do EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

___________, ___ de __________ de 2023 

 

 

 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 

 

 

 

À Prefeitura do Município de Itaóca - SP 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO 

DO TRABALHO 

 

 

 

 (nome da pessoa jurídica), inscrita no C.N.P.J, endereço, por intermédio de seu 

representante legal, (nome completo), portador da Carteira de identidade RG n° e do 

CPF n°, declara,  para os fins do disposto no Inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 

de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

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

emprega menor de dezesseis anos. 

 

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

(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

 

 

 

LOCAL / DATA 

 

 

 

 

 

(nome da empresa proponente) 

(assinatura e carimbo do representante legal) 
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ANEXO V 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATO Nº __/2023 QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ITAOCA E A EMPRESA.........................  

Aos xx  dias do mês de xxxx do ano de 2023, na sede da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 

ITAOCA-SP, localizada na Rua Paulo Jacinto Pereira, 145, compareceram de um lado a 

PREFEITURA do Município de Itaoca inscrita no CNPJ nº 67.360.362/0001-64, neste  ato 

representado pelo Prefeito Sr. ANTONIO CARLOS TRANNIN, brasileiro, casado, portador 

do RG nº ....... SSP. e do CPF nº ...., residente e domiciliado  ........., doravante denominada 

Contratante, de outro a lado a empresa ........., inscrita no CNPJ/MF .........., com sede ......, 

neste ato representado por seu proprietário Sr ......., brasileiro, casado, empresário, 

portador do RG nº ..... SSP/SP, CPF nº ......, com endereço no endereço ........, doravante 

denominada Contratada, concernente ao PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 E 

PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2023. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e 

condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação 

aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional 

e irrestritamente, às suas estipulações 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

 

1.1 A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA LOCAÇÃO DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARA ESCOLA MUNICIPAL 

EMEI BENEDITO DE PONTES FILHO E O POLO UNIVESP, em regime de menor preço por 

item.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO: 

  

2.1 O pagamento se fará em até 10 (dez) dias, após um mês do início da prestação de ser-

viços com apresentação da Nota fiscal, devidamente atestada pelo Secretário e/ou respon-

sável pela Pasta. Deverá apresentar os comprovantes dos recolhimentos dos encargos soci-

ais (FGTS, Salários; INSS – empregador e empregados; e da apresentação da relação dos 

empregados para conferência). 

 

2.2 O pagamento será via Ordem Bancária, creditado na instituição bancária eleita pela ad-

judicatária, que deverá indicar na Nota Fiscal o banco, número da conta e agência com a 

qual opera.  

 

2.3 Qualquer erro ou omissão 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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO: 

O valor deste contrato é de R$ ________ (________), conforme proposta e lance da 

presente empresa, constantes da Ata da Sessão do Pregão Presencial nº 001/2023, 

constante do Processo, correspondente ao objeto definido na cláusula primeira. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE: 

 

4.1 Caberá à Administração Municipal adotar as seguintes medidas decorrentes desta 

contratação:  

 

§ 1º - Supervisionar a execução do objeto contratado, fiscalizando-a; 

§ 2º - Honrar com os de pagamento, consoante todo o disposto na cláusula 

segunda. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

5.1. Caberá à CONTRATADA, na realização do objeto deste contrato:  

 

5.1.1 manter os equipamentos NOTEBOOK, CHROMEBOOK EDUCACIONAL, CARRINHO DE 

RECARGA AUTOMATICA E PAINEL INTERATIVO com as exigências mínimas exigidas no Anexo I 

do Edital; 

5.1.2 Possuir serviço de atendimento a clientes com funcionamento durante o horário co-

mercial, que possibilite a abertura de chamados por telefone e confirmação por correio ele-

trônico.  

5.1.3 Atender aos pedidos de manutenção dos equipamentos no prazo de 12 (doze) horas 

a contar da solicitação da unidade requisitante, solucionando o problema em até 2 (dois) 

dias úteis através de manutenção ou substituição do equipamento por idêntico em marca 

modelo, performance, configuração.  

5.1.4 Se comprometer com a manutenção dos equipamentos sem ônus para a PREFEITURA 

DO MUNICIPIO DE ITAOCA, inclusive toda e qualquer despesa de manutenção tais como 

com pessoal, deslocamento, alimentação, transporte, peças, serviços.  

5.1.5 Se comprometer com a manutenção dos equipamentos em sua totalidade. 

5.1.6 Garantir a boa qualidade dos equipamentos, objeto da licitação, os quais devem es-

tar de acordo com as normas da ABNT/INMETRO.  

5.1.7 Se responsabilizar pela instalação, a montagem e a configuração dos equipamentos a 

rede de computadores; incluso o suporte, e todas as configurações necessárias.  

5.1.8 Caso a contratada deixe de atender por três vezes as ordens de serviços necessárias 

terá seu contrato rescindido, vez que é sua obrigação à substituição do equipamento impos-

sibilitado de executar as atividades por um reserva. 

5.1.9 Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer 

alterações ocorridas no Contrato Social, durante o prazo de vigência do Contrato de presta-

ção de serviços, bem como apresentar documentos comprobatórios. 

5.1.10 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado da 

CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do Contrato, prestando todos os 

esclarecimentos que lhes forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas.  

5.1.11 Manter-se durante a vigência deste contrato todas as condições para bom funciona-

mento dos equipamentos. 

5.1.12 Responsabilizar-se por todas as despesas com os empregados, tais como: salários; 

seguros de acidente; taxas, impostos, contribuições; indenizações; vale-refeição; vale-

transporte e outras exigidas em lei, ficando esta Prefeitura Municipal isenta de qualquer vín-

culo empregatício com os mesmos; 

5.1.13 Assumir inteira e exclusivamente as responsabilidades civil, penal e administrativa 

decorrentes da execução deste Contrato, correndo por sua conta o ônus dos encargos soci-

ais, trabalhistas, previdenciários, tributários, indenização a todo e qualquer dano ou prejuízo 

pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas ativida-

des ou serem causados por seus prepostos à CONTRATADA; 
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5.1.14 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na vigên-

cia contratual, e prestar esclarecimentos julgados necessários; 

5.1.15 Comunicar, por escrito, imediatamente, ao Setor da CONCEDENTE responsável pela 

fiscalização do contrato, a impossibilidade de execução de quaisquer obrigações contratuais, 

para que sejam adotadas as providências cabíveis; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO: 

 

6.1 A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 

da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 

 

7.1 A vigência do presente Contrato iniciar-se-á a partir da data de sua assinatura, e seu 

término em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado se necessário. 

7.2 Havendo prorrogação de prazo após 12 (doze) meses, o valor inicial atualizado do 

contrato poderá ser reajustado de acordo com o índice IGP-DI - Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

8.1 O presente Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE, ou por 

acordo entre as partes, observado o disposto no artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo; 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsão contida 

nos § 1º e § 2º, do artigo 65, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL: 

 

9.1 A rescisão contratual, quanto aos casos em que possa ocorrer e às formas de sua 

efetivação, reger-se-á pelo disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, e pelo contido no 

presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: 

 

10.1 Nos casos de inexecução total ou parcial da contratação decorrente do procedimento, a 

CONTRATADA estará sujeita ao previsto na Lei 8.666/93 e suas alterações.  

§ 1º - Fica a CONTRATADA sujeita, garantida a prévia defesa, às sanções de ad-

vertência, multa, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar no âmbito desta Ad-

ministração nas formas adiante especificadas: 

a) Caberá advertência nos casos de inobservância das obrigações decorrentes da 

presente contratação, para as quais não estejam previstas penas de multa, rescisão 

contratual e/ou de suspensão de licitar, sendo que a reiterada inobservância poderá levar à 

rescisão contratual, com aplicação das penalidades decorrentes;  

b)  Caberá penalidade de multa nos percentuais de: 

b.1)  25% (vinte e cinco por cento) calculada sobre a estimativa anual do 

contrato, no caso de descumprimento total da obrigação assumida;  
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b.2) 0,5% (meio por cento), calculado sobre o valor da porção contratual 

inadimplida, por dia útil de atraso na entrega/resposta, até o limite de 10 (dez) dias, 

equivalentes a 5% (cinco por cento) e 1% calculado sobre a porção inadimplida, do 11º dia 

ao 30º dia, completando 25% sobre a porção inadimplida e ensejando, a critério do 

CONTRATANTE, a rescisão contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

11.1 Para fazer frente às despesas decorrentes deste Contrato, os recursos orçamentários 

serão empenhados, estimativamente, a seguinte dotação orçamentária: 

 

RESERVAS DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

49 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 
GABINETE 

53 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA – 
ENSINO INFANTIL 

73 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA – 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:   

12.1 Aplicam-se à execução deste Contrato a Lei 8.666/93, 10.520/02 e alterações, e 

legislação complementar pertinente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: 

13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Apiaí-SP, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer 

litígios decorrentes da execução deste Contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado 

o presente em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assi-

nado pelas partes. 

ITAOCA/SP,  XX de XXX de 2023. 

 

 

 

CONTRATANTE: PREFEITUTA MUNICIPAL DE ITAOCA 

CPJ: 67.360.362/0001-64 

ANTONIO CARLOS TRANNIN 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

CONTRATADA:XXXXXXXXXXXXX 

CNPJ:XXXXXXXXXXX 

REPRESENTANTE LEGAL:XXXXXXXXXXXXXX 

                                               RG:XXXXXXXXX  CPF:XXXXXXXX      

TESTEMUNHAS: 

 

1-_____________________________________ 

RG: 

 

 2-____________________________________  

Rg: 
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ANEXO VI 

 

 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(Contratos) 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITAOCA/SP 

CONTRATADO: __________________________________________________ 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):______________________________________ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOTEBOOK, CHRO-

MEBOOK EDUCACIONAL, CARRINHO DE RECARGA AUTOMATICA E PAINEL INTERATIVO DIGITAL. 
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*)________________________________________ 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações 

de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 

do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 

do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º 

das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: ITAOCA/SP, .... DE.......DE 2023 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: ANTONIO CARLOS TRANNIN 
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Cargo: PREFEITO  

CPF: 183.544.839-91 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 

Nome: ANTONIO CARLOS TRANNIN 

Cargo: PREFEITO  

CPF: 183.544.839-91 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome: ANTONIO CARLOS TRANNIN 

Cargo: PREFEITO  

CPF: 183.544.839-91 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome: ANTONIO CARLOS TRANNIN 

Cargo: PREFEITO  

CPF: 183.544.839-91 

Assinatura: ______________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 

 

 

 

ITAOCA/SP, .... DE ...... DE 2.023 

 


