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6.1.2.3.1. Quando se tratar de sociedade constituída a menos_^e,„i
(um) ano, esta deverá apresentar apenas o Balanço de Abertura, que d
conter a Identificação e assinatura legível (chancela) do responsável contábil
da empresa devidamente registrado noConselho Regional de Contabilidade
- CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente.

6.1.3. Àregularidade fiscal;

6.1.3.1. Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal;

6.1.3.2. Certidão Negativa deDébitos com o sistema da seguridade social (INSS),

6.1.3.3. Certidão Negativa de Débitos com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;

6.1.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, cm cumprimento ao
disposto no Inciso V, do Art. 29,da Lei n" 8.666, de 21 de junhode 1993.

6.1.4. Àqualificação técnica;

6.1.4.1. Atestado(s)/declaração(ões) de capacidade técnica dos licitantes fomecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a
empresa licitante executou fornecimento de produto(s) compatível(eis), cm
características, prazos e quantidades, com o objeto da presente licitação,
sendo que asquantidades deverão ser de, no mínimo, 5% (cinco por cento) da
maior quantidade apresentada na Tabela 1 do subitcm 3.2 do Termo de
Referência, qual seja 247.000 (duzentos e quarenta e sete mil) unidades.

6.1.4.2. Outros documentos eventualmente necessários à qualificação técnica estão
indicados no Termo de Referência.

6.2. Para fazer jus ao tratamento favorecido introduzido pela Lei Complementar 123/06, a(s)
Microempresa(s) e Empresa (s) de Pequeno Porte deverão declarar em campo próprio do sistema, que atende
aos requisitos do Art. 3° da citada lei.

6.3. As empresas que possuam habilitação parcial válida no SICAF estão dispensadas da
apresentação da documentação de habilitação prevista nos subitens 6.1.1. a6.1.3, a exceção dos previstos nos
subitens 6.1.2.1, 6.1.2.2 e 6.1.2.3.

6.4. O cadastramcnto no SICAF será providenciado pelo próprio interessado em qualquer
unidade de cadastramcnto dos órgãos da Administração Pública que integram o Sistema de Serviços Gerais -
SISG,nos termos do Parágrafo 1°Artigo 1°do Decreto 3.722/2001.

6.5. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta de preço da melhor
classificada, ajustada ao valor do lance dado ou negociado, c demais documentos e comprovações a serem
anexados à proposta, deverão ser encaminhados cm arquivo único, por meio da opção "Enviar Anexo do
Sistema Comprasnet, no prazo estabelecido pelo pregoeiro, contado a partir da solicitação.
Excepcionalmente, poderá ser requerido o envio de documentos para o e-mail compc@fnde.gov.br ou para o
Fac-símile n" (61) 2022-4060.

6.6. Os originais ou cópias autenticadas por meio de cartório competente deverão ser
apresentados no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação do pregoeiro.
6.7. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato
impeditivo da habilitação.

6.8. A não-regularizaçâo da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n® 8.666 de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os demais licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revog^
licitação.
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sDApROPOSTA DE PREÇOS ~

. '̂ PÓs adivulgação deste edital no Comprasnet, olicitante deverá encaminhar aprópostáiffey
preços,^exclusivamente por meio do referido Sistema Eletrônico, até adata ehorário marcados para abe
da sessão, quando então, encerrar-sc-á automaticamente afase de recebimento de propostas.

7.1.1. O licitante deverá apresentar a proposta dc preços de forma detalhada, descrevendo o
produto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade, prazos de validade, de
garantia e dc entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e totais, sob
penade desclassificação de suaproposta.

7.1.1.1. E obrigatório à indicação da marca e do fabricante do produto no sistema
eletrônico, sobpenade desclassificação.

7.1.2. Fica vedado ao licitante identificar-se, no Sistema Eletrônico, quando do registro de sua
proposta, sob pena de desclassificação do certame pelo pregoeiro.

7.1.3. Para a formulação da proposta de preços o licitante deverá se valer das quantidades
estimadas, constantes do Termo de Referência - Anexo I deste edital

7.1.4. Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos na proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo os respectivos
serviçosser fornecidos ao FNDE, sem ônus adicionais.

7.1.5. Não se admitirá proposta que apresentar preço simbólico, irrisório ou de valor zero,
incompatível com os preços de mercado, ainda que este edital não tenha estabelecido
limites mínimos.

7.1.6. Aproposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.

7.1.7. As propostas terão validade de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de envio da
proposta.

7.1.8. Durante operíodo previsto no caput o licitante poderá incluir ou excluir proposta.

® licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, quando do
cadastramento da proposta que cumpre osseguintes requisitos:

7.2.1. Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação, atestando a inexistência de circunstâncias
que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, a ser declarada no sistema,
quando do lançamento da proposta, a qual será visualizada pelo pregoeiro na fase de
habilitação, dispensando-se assim, o envio do documento por meio de fax ou via
original.

7.2.2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos cm
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e dc 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal de 1988, a ser declarado no sistema quando
do lançamento da proposta, a qual será visualizada pelo pregoeiro na fase de
habilitação, dispensando-se assim, o envio do documento por meio de fax ou via
original.

7.2.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a ser declarada no sistema, quando
do lançamento da proposta, a qual será visualizada pelo pregoeiro na fase de
habilitação, dispensando-se assim, o envio do documento por meio de fax ou via
original,

7.2.4. Declaração, sob as penas da lei, a ser apresentada pela microempresa ou empresa de
pequeno porte de que seenquadra nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte instituído pela Lei complementar n° 123, de 14.12.2006, de
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que cumprem os requisitos legais para aqualificação como microempresa ou emplesa.n"
de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido por
aquela Lei. j

7.2.5. As declarações serão visualizadas no próprio sistema eletrônico, dispensando-se assim,
oenvio do documento por meio de e-mail, fac-símile ou via original

7.3. ^ Aberta a sessão pública, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

^ desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento cm tempo real por todos os participantes.

^ sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participaião da fase de lance.

®licitante responsabilizar-sc-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes c verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos
durante a Sessão Pública.

^ apresentação da proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste edital e
seus anexos, sem prejuízo da estrita observância dalegislação.

!?. . DA SESSÃO PÚBLICA

^ Sessão Pública do pregão eletrônico será conduzida pelo pregoeiro, via Comprasnet, a
partir da datae horárioprevistosneste edital.

^ comunicação entre oPregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em
campo próprio do sistema eletrônico.

, Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão
Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

Asessão pública do pregão poderá sersuspensa administrativamente, mediante comunicado
do pregoeiro, no qual informará a data e horário previstos para reabertura da sessão.

, PA FORMULAÇÃO,DE LANCES î : ^
Classificadas as propostas, será aberta a etapa competitiva, ocasião em que os licitantes

poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo o licitante
imediatamente informado do seu recebimento erespectivo horário de registro e valor.

O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado
pelo Sistema.

Havendo mais de um lance de mesmo valor, prevalecerá aquele que for registrado em
primeiro lugar.

Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.

Durante a fase de lances, oPregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.

_ p encerramento aleatório da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará,
com antecedência de 1(um) a 60 (sessenta) minutos, oprazo para início do tempo de iminência.

A. etapa de lances será encerrada, automaticamente, após o interstício de até 30minutos do
aviso aos licitantes de seu fechamento iminente, por meio do Sistema Eletrônico, nos moldes do § 7° do art
24, do Decreto n° 5.450/2005.
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Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação paradas—y^p^T—r'
microempresas cempresas de pequeno porte, na forma estabelecida nos arts. 44 e45, da Lei CompletaentÊl/^
n" 123/2006.

9.9. Também será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3® da Lei
n® 8.248, de 1991,regulado pelo art. 5°e 8°,do Decreto n® 7.174/2010.

9.10. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitantc para que seja obtido melhor preço, observado o critério
dejulgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

^; :PA^PESCONEXÃO DO PREGOEIRO J .
10.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, semprejuízo dos atos realizados.

10.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinicio somente após comunicação expressa aos
participantes no sitio www.comDrasnet.eov.br.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS j iv tSiS

11.1. As empresas terão sua classificação determinada pela ordem crescente de preços, de acordo
com o tipo de licitação estabelecido no Preâmbulo deste edital.

11.2. Encerradaa etapa de lances,o pregoeiroexaminará a propostaclassificadaem primeiro lugar
quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação do
licitante conforme disposições do edital.

11.2.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderâo reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante melhor classificado.

11.2.1.1. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.2.1 não prejudicará
o resultado do certame cm relação ao licitante mais bem classificado.

11.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou dc valor zero, incompatíveis
com os preços dc mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.

11.4. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao edital.

11.5. A proposta de preço será encaminhada após convocação do pregoeiro, conforme o disposto
no item 5.3, e na forma do modelo ANEXO II deste edital.

11.6. Na proposta de preço deverá constar:

11.6.1. razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço
eletrônico (e-mail) para contato, bem como nome do proponente ou de seu representante
legal, CPF, RG e cargo na empresa, banco, agência, número da conta-corrente e praça
de pagamento;

11.6.2. prazo de validade;

11.6J. prazo de entrega na forma estabelecida no Termo de Referência - Anexo I, deste
Edital;

11.6.4. cotação dc preços em moeda corrente nacional, expressos em algarismo e por
extenso. Em caso de divergência entre o valor expresso em algarismo e por extenso será
considerado este último;

11.6.5. preços unitários ajustados ao valor do lance vencedor ou negociado;

A
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11.6.6. todos os custos edespesas, tais como: custos diretos eindiretos, fretes,'tributosJá-1
incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, A j
seguros, embalagem, garantia contratual e dos serviços, lucro c outros necessWos ao._/t..--—>
cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos. ' -

11.6.7. Não serão admitidas retificações ou alterações de especificações nas propostas
apresentadas.

11.7. Não sendo a(s) empresa(s) vcncedora(s) convocada(s) para assinar os termos decorrentes
deste edital (atas, contratos, autorizações de fornecimento etc.), dentro do prazo de validade da proposta, esta
poderá ser prorrogada por, no mínimo, 30 (trinta) dias, se o proponente, consultado pelo FNDE, assim
concordar.

11.8. O Pregoeiropoderá solicitarparecer de técnicos de pessoas físicas ou jurídicas, para orientar
sua decisão.

11.9. No julgamento das propostas, o Pregoeiropoderá sanar erros ou falhas que não alterem sua
substância, mediante despacho fundamentado, registrado ematae acessível a todos, atribuindo-lhes validade

^ e eficácia para fins de classificação.

iil DOS.I^GURSOS- , ^

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata
e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.A falta de manifestação
imediatae motivadado licitante importaráa decadência do direito de recurso.

12.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a
em campo próprio do sistema.

12.3. Será concedido ao licitante que tiver a suamanifestação de intenção aceita o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.

12.4. Os demais lieitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões, no mesmo
prazo, a contar do término do prazo dorecorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade
Competente homologará a adjudicação.

12.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sede do
FNDE.

12.8. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.
13;;i.ÍPA.^J!UPICAÇÂO,.EHpMpLOGAÇÃ •'

13.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o
procedimento à autoridade superior para homologação.

13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14. ; ,pÀ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ^ í
14.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente, o FNDE convocará os fornecedores
classificados para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação,
assinar a Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, com validade 12 (doze) meses, apartir da data de
sua assinatura.
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14.2.

14.1.1. O prazo para assinatura da Ata dc Registro de Preços indicado no subitem
poderá ser prorrogado por igual período, desde que solicitado pelo fornecedor e que
ocorra motivo justificado aceito pela administração;

14.1.2. E facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado.

Serão incluídos, na respectiva ata de registro de preços, respeitada a ordem de classificação,
os licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do fornecedor vencedor, e
cumpram com às demais exigências previstas no Edital e seus anexos, inclusive quanto à aprovação dos
produtos a serem entregues.

14.2.1. O referido registro tem o objetivo de formar cadastro de reserva, nas hipóteses de
cancelamento de registro do primeiro colocado da ata, nos casos previstos nos arts. 20
e21 do Decreto 7.892/2013.

14.3. Em não comparecendo, tempestivamente, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, o
licitante convocado decairá do seu direito à contratação, conforme preceitua o Art. A", incisos XXII e XXIII,
da Lei n° 10.520/2002, e o § 1", do Art. 27, do Decreto n® 5.450/2005, incoirendo, ainda, nas sanções
legalmente estabelecidas, de acordo com o parágrafo único do art. 14 do decreto 7.892/2013 e disposto no
Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

14.4. A Ata de Registro de Preço vincula o fornecedor nela registrado a atender, durante o prazo
dc sua vigência, os pedidos realizados pelo FNDE e pelos Beneficiários, observados os quantitativos
estimados e demais condições nela registradas, bem como neste Edital e no anexo 1- Termo de Referência.

14.5. Tratando-se de pedido realizado por órgão não participante que tenha aderido à ata de
registro de preço, caberá ao fornecedor da ata de registro de preço, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pala aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes c futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
beneficiários.

14.6. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, além dos órgãos beneficiários, qualquer
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado dos procedimentos iniciais da licitação,
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto n° 7.892/2013, e na Lei n®
8.666/93.

14.6.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder,
na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo registrado para cada item, independente do
número de órgãos não participantes que realizem adesão.

14.6.2. As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos/entidades não poderão
exceder, por órgão/entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de
Registro de Preços.

14.7. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá
manter as mesmas condições de habilitação e, nos casos em que não apresentar situação regular, terá seu
registro cancelado, sem prejuízo das multas previstas no edital e seus anexos e das demais cominaçõcs
legais.

14.8. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1® do art. 65 da Lei 8.666/1993.

14.9. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de
instrumento contratual, emissão de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento há
conforme disposto no art. 62 da Lei n® 8.666/93, diretamente com os interessados.

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-'
Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61) 2022-4060. E-mail: compc@fnde.gov.br. UASG: 153
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14.10.

registrr

rètíLâo de lict,Sfn=r"•"'ga aAdministração acontratar, facultando-se a
imàu.!edt con^£,.'̂ "o «ei®-"» ™
de Referência Íneíof f^ " '̂Sistro de preços estão expressas no TermoQc Keterencia - Anexo I e na própna Ata - Anexo III.

li POS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS "5^11
df'Resistro Registro de Preços, os custos coirerão àconta dos órgãos integrantes da Ata
rtrfn^ ? J l • concedida autorização para adesão à Ata por parte do ÓrgãoGerenciador, sendo obngatona aindicação da dotação orçamentária antes da celebração do contrato.
.16i/ DÓ.TAGAMENTO' , _ - ;

I • »•. efetuado àempresa contratada, pelos contratantes participantes do Pregão
IV'MtardX^r.SreSmi:'''' °° ^ Anex»
|17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

. p. inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limitesprevistos no §1 do artigo 65 da Lei n.» 8.666/93, podendo asupressão exceder tal limite, nos termos do 52"
incisoII do mesmo artigo. ' '

Í8. PAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS , . " ^.0
18.1. Fica impedido de licitar ccontratar com aUnião, Estados, Distrito Federal ou Municípios
peto prazo de ate 5(cinco) anos, bem como demais cominações legais, oFORNECEDOR que:

18.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar oContrato;

18.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
dociimento(s) falso(s);

18.1.3. Ensejar oretardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;

18.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente c
devidamente justificado;

18.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;

18.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou

18.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.
18.^ Arecusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar aAta de Registro de Preços ou oContrato
denfro do prazo estabelecido pelo FNDE caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida
sujeitando-o as sanções legalmente estabelecidas.

18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, adeclaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fasede lances

18.4. Olicitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subüem IS.lí
ticarâ sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil ecriminal, às seguintes sanções: / ^ ]

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.'lD4Li«^^\ra<^®
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' J8_
18.4.1. Multa dclO% (dez por cento) sobre ovalor estimado do(s} item(s) prejudicado(sí|

pela conduta do lícitante; \_1/• '

18.5. Aaplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório c a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n" 9.784, de 1999.

18.6. Aautoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração agravidade da
conduta do infrator, ocaráter educativo da pena, bem como odano causado àAdministração, observando o
principioda proporcionalidade.

Demais sanções estão descritas nos respectivos instrumentos anexos aoedital.

19. • •.'DAS,DISPOSIÇQES,GERAIS • . ./
19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização, assim como as
obrigações da Contratante eda Contratada estão previstos no Termo de Referência.

Caso não haja expediente, ou ocorra qualquer fato superveniente que impeça a abertura do
certame na data marcada, asessão será, automaticamente, transferida para oprimeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, desde que não haja comunicação em
contrário do pregoeiro.

. . . Éfacultada ao pregoeiro ou àautoridade superior, em qualquer fase da licitação, apromoçãode diligência destinada aesclarecer ou complementar ainstrução do processo, vedada ainclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

Pica assegurado ao FNDE o direito de revogar esta licitação em face de razões de interesse
público, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.

Os proponentes assumem todos os custos de preparação eapresentação de suas propostas eo
FNDE não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
resultado do processo licitatório.

19.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
19.7. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito peloPregoeiro.

19.8. As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas, previstas no Edital, e das
demais cominações legais.

contagem dos prazos estabelecidos nesteEdital e seusanexos, excluir-se-á o diado início
e incluir-se-á odo vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no FNDE.
19.10. O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações e as exatas compreensões da sua
proposta, durante arealização da sessão pública de Pregão.
19.11. ^ normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da fiitura contratação.
19.12. Oedital e seus anexos, além de poderem ser lidos e retirados através da Internet, nos sites:
www.comprasnet.gov.br e www.fnde.gov.br/nortaldecomDras/index.DbD/cditais/Drcgoes-eletronicos. estarão
disponíveis também no FNDE, localizado no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco "F"

F1

Sobreloja, no horário das 8h às 12h e de 14h às 18h.

19.13.

19.14.

' - Edifício FNDE -n

Ahomologação do resultado desta licitação não implicará direito àcontratação. /
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação vig

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2,Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.'
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. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Comprasnet.Ã..as !especificações técmcas constantes no Termo de Referência - Anexo I. o licitante deverá obedecer a esíé" :>^lií^~:'̂ "--

19.16. Oforo para dirimir questões relativas ao presente Edital será oForo da Seção Judiciária do
Distnto Federal, com exclusão de qualquer outro.

Brasília-DF, 20 de dezembro de 2013.

ALOMA MARQUES TAVEIRA
COORDENADORAGERAL DE MERCADO, QUALIDADE ECOMPRAS

FNDE IEndereço; Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929. 13 ' • .í
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO.

1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência compor oEdital do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos do tipo tablete doravante denominado Tablete
Educacional, para atendimento, no âmbito do Projeto Educação Digital, das instituições educacionais das
redes públicas de ensino fundamental e médio dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, conforme
condições, abrangência e quantidades estimadas constantes deste Termo de Referência.

2. >,DAS,DEFINIÇÕES
Para efeito deste Termo de Referência, têm-se as seguintes definições;
2.1. Orgâo Gerenciador: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE, responsável pela
regulamentação desta aquisição eexecutor do Pregão Eletrônico para oRegistro de Preços;
2.2. Fornecedor: Empresas produtoras/distribuidoras do bem, de acordo com as especificações definidas
neste Termo de Referência;

2.3. Órgãos Beneficiários: Órgãos ou entidades da administração pública estadual, municipal ou do Distrito
Federal, cujas estimativas de quantidades a serem adquiridas são contempladas no quantitativo registrado,
considerando ademanda de professores das escolas públicas de ensino fundamental emédio;
2.4. Órgão Não Participante: Órgãos ou entidades da administração pública não contemplados no
quantitativo registrado que, nos termos do item 14.6 deste edital, faça adesão àata de registro de preços;
2.5. SIGETEC: Sistema de Gestão Tecnológica utilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação -FNDE para gerenciamento econtrole de projetos/programas desenvolvidos por este órgão;
2.6. CIT: Cademo de Informações Técnicas.

3. DQS ITENS/PRODUTQS E QüANTITAtiVÓS ASEREM REGISTRADOS _ ?
3.1. Opresente Termo de Referência tem como objeto oRegistro de Preços, por ITEM,nas quantidades
totais estimadas, com vigência de 12 meses, a partir da assinatura da Ata de Registro de Preço, conforme
Tabela 1 do subitcm 3.2.

3.2. Para efeito de julgamento dos preços no Pregão Eletrônico, o critério deverá ser "Menor Preço
por Item", obtidos pelo fracionamento geográfico do país, conforme abrangência e quantidades estimadas
defmidas na Tabela 1.

Tabela 1 - Itens e Quantidades estimadas

Fl,n«

liem Descrição QuanL
Estimada

Grupo de Abrangência
(RegiSes)

! Tablete Tipo 1 (Entre 7 e 8 polegadas comconexão Wi-Fi)
247.000

Centro-Ocste | Sudeste | Norte2 Tablete Tipo 2 (Entre 7 e 8polegadas com conexão 3G)
247.000

3 Tablete Tipo 3 (Etitre 9 e 10,1 polegadas com conexão 30)
247.000

4 Tablete Tipo 1(Entre 7e 8polegadas com conexão Wi-Fi)
198.000

Nordeste j Sul5 TableteTipo 2 (Entre7 e 8 polegadascom conexão3G)
198.000

6 Tablete Tipo3 (Entre 9 e 10,1 polegadas coraconexão 3G)
198.000

Técnicas (CIT).

3.3. Após ojulgamento dos preços no Pregão Eletrônico, as adesões à Ata de Registro de Preços serão
realizadas por ITEM, desde que respeitada aabrangência geográfica eo quantitativo definido
item, conforme subitem 3.2.

FNDE IEndereço: SetorBancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed, FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.07
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3.4. Fica definido que a empresa vencedora de um determinado Grupo de Abrangência somente" j^dei^
fornecerpara as Unidades Federativas vinculadas ao Grupo de Abrangência do qual foi vencedora.

3.5. Inicialmente, não háprevisão de aquisição imediata por parte do ÓRGÃO GERENCIADOR.

3.6. O quantitativo total de itens permitidos aos ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES pode ser de até 5
(cinco) vezes aquele previsto na Tabela 1 do subitem 3.2.

4- DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS A SEREMREGISTRADOS .

4.1. As informações, especificações técnicas e o controle de qualidade dos Tabletes Educacionais estão
descritos no Caderno de Informações Técnicas - Tablete Educacional Tipos 1, 2 c 3- CIT disponível no
site www.comDrasnet.eov.br.

4.2. Em caso de eventuais divergências de especificações técnicas entre o Edital e o COMPRASNET,
deverão prevalecer às especificações do Edital.

5. DQiS PRAZOS E CONDIÇÕESDE ENTREGA/RECEBIMENTO . :

5.1. Condições Gerais

5.1.1. Ocorrerá por conta da CONTRATADA todo o serviço de logística de produção,
customização e entrega dos equipamentos, bem como as despesas de embalagem, seguros, garantias
de funcionamento, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
dentre outras, decorrentes da produção e entrega dos equipamentos.

5.1.2. A CONTRATADA deverá emitir comprovante de entrega dos equipamentos tanto para as
aquisições realizadas pelo FNDE como para os demais ORGÃOS BENEFICIÁRIOS.
5.13. A CONTRATADA deverá disponibilizar, junto à caixa/volume dos equipamentos
entregues, uma CARTA DE APRESENTAÇÃO, cujo modelo do documento será definido pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR após a assinatura da Ata de Registro de Preços.

5.1.3.1. Os custos de impressão e encaminhamento da CARTA DE APRESENTAÇÃO
mencionada no subitem 5.1.3. são de responsabilidade da CONTRATADA e, portanto, seus
custos devem ser computados na proposta final de preços.

J&J

5.2. Aquisições por ORGÃOS BENEFICIÁRIOS

5.2.1. De acordo com as condições estabelecidas no Edital, caberá
BENEFICIÁRIOS, juntamente com a CONTRATADA, detalhar o processo
equipamentos.

5.2.2. Os Tabletes Educacionais deverão ser entregues aos CONTRATANTES (ORGÃOS
BENEFICIÁRIOS) em prazos diferenciados, conforme especificado abaixo. O início do prazo será
contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da disponibilizaçâo dos endereços de
entrega pelo CONTRATANTE, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

Tabela 1 - Cronograma de entrega

aos ÓRGÃOS
de entrega dos

5.3.

QUANTIDADE PRAZO

Aié 1.000 unidades de cada item Até 45 dias

De 1.001 unidades a 2000 unidades de cada item Até 60 dias

De 2.001 unidades a 4.000 unidades de cada item Até 90 dias

Acima de 4.000 unidades de cada item Até i 20 dias

Aquisições realizadas pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ou FNDE:

5.3.1. Considerando que o MEC-FNDE, em uma eventual necessidade, poderá realizar aquisições
dos Tabletes Educacionais, as condições de entrega, recebimento, assim como os prazos
respeitar as seguintes regras:

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929
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5.3.1.1. Nos primeiros 10 (dez) dias úteis do período de vigência do Contrate!, serão
marcadas, pela CONTRATANTE, reuniões com aCONTRATADA para:

a) Formalizar os documentos e arquivos eletrônicos para troca de informaçõ^
entre CONTRATANTE e CONTRATADA;

b) Detalhar o processo de entrega dos equipamentos, do qual resultará em um
CRONOGRAMA DE ENTREGA, observando os procedimentos e prazos
definidos neste Termo de Referência, e compreendendo o repasse, pela
CONTRATANTE para a CONTRATADA, do endercçamento dos locais de
entrega dos equipamentos;

c) Definir aemissão de AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA pela CONTRATANTE,
o que deverá ocorrer a cada repasse de endereçamento dos locais de entrega
conforme oCRONOGRAMA DE ENTREGA. Aemissão eentrega da primeir^
AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA por parte da CONTRATANTE definirá o
início da contagem do prazo de execução do Contrato.

5J.1.2. Todas as AUTORIZAÇÕES DE ENTREGA conterão, no mínimo, oseguinte:
a) numeração própria e seqüencial;

b) no mínimo 20% dos endereços definidos eno máximo 40%;
c) designação das entidades beneficiadas eseus respectivos prepostos eendereços

(locais de entrega);

d) data e assinatura do Gestor da CONTRATANTE e do Preposto da
CONTRATADA.

5.3.1.3. As AUTORIZAÇÕES DE ENTREGA terão, no máximo, 60 (sessenta) dias de
diferença entre si.

5J.1.4. O prazo máximo para entrega dos equipamentos referentes aos endereços
constantes em cada AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA será equivalente à quantidade de
equipamentos, conforme Tabela 1 do subitera 5.2.2.

5.3.1.5. Aprimeira AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA será encaminhada em data a ser
definida junto como CRONOGRAMA DE ENTREGA.

^ última AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA deverá ser emitida eentregue pelaCONTI^TANTE com, no máximo, 90 (noventa) dias de antecedência do término do prazo de
execução do contrato, caso contrário este prazo será automaticamente prorrogado na mesma
proporção do atraso da AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.

Aquisições realizadas pelo MEC-FNDE -Documentação comprobatória da entrega dos
equipamentos:

5.4.1. Aefetiva entrega dos equipamentos deverá ser comprovada, pela CONTRATADA,
mediante aentrega para aCONTRATANTE, das Notas Fiscais de Venda, Notas Fiscais de Simples
Remessa e do TERMO DE ENTREGA.

5.4.1.1. Acerca do TERMO DE ENTREGA mencionado no subitem 5.4.1, têm-se:
a) Deverá conter, no mínimo, as informações apresentadas no modelo do

ENCARTE "B" cestar devidamente preenchido, assinado e identificado pelo
recebedor;

b) Não serão aceitos documentos com rasuras;

c) Todos os campos constantes do documento deverão estar devidamente
preenchidos;

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929
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d) Deverá ser emitido em, pelo menos, 2(duas) vias, sendo uma para aunida^
beneficiada e outra para a CONTRATANTE;

e) O TERMO DE ENTREGA deverá ser enviado também para a
CONTRATANTE em formato digital, onde deverá ser inserido noSistema de
Gestão Tecnológica - SIGETEC do FNDE;

O OTERMO DE ENTREGA em formato digital deverá possuir pelo menos 200
DPI e apresentar nitidez suficiente de modo a ser analisado pelos fiscais e
gestores docontrato. Documentos ilegíveis não serão aceitos.

5.4.2. Os documentos descritos nos referidos encartes são modelos e, portanto, poderão sofi-er
adequações por parte do FNDE econstarão em ata de reunião realizada entre as partes.

^ informações relativas à documentação de entrega deverão ser inseridas noMObl EC.

5.4.3.1. A inserção das informações mencionadas no subitem5.4.3.deverá ser
comprovada por ocasião da apresentação da cobrança, sendo esta uma condição para o
pagamento.

^ finnatura do contrato, aCONTRATADA deverá enviar/disponibilizar técnico(s) aoFNDE, na cidade de Brasília/DF, para que seja(m) capacitado(s) no uso do no Sistema de Gestão
Tecnológica - SIGETEC do FNDE.

5.4.4.1. São previstos até 3 (três) dias para as capacitações, sendo que as despesas com
passagem, hospedagem, deslocamento, alimentação, etc. correrão por conta da
CONTRATADA.

fe u; PA ADESÃO ÀATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1. P̂oderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ebeneficiários ou qualquer
outro orgao/entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame objeto deste Edital
mediante previa consulta ao ORGÃO GERENCIADOR, desde que devidamente comprovada a vantagem,'
respeitado o limite contido no §4° do art. 22 do Decreto 7.892/2013.

6.2. Os órgãos eentidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse perante oÓRGÃO GERENCIADOR, para que
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.

6.3. Ofornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços
sem previa autonzação do ORGÃO GERENCIADOR.

6.4 Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES que
solicitarem adesão àAta de Registro de Preços acima do quantitativo previsto, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, respeitado o disposto no §3° e §4° do art. 22 do
Decreto 7.892/2013.

de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do ÓRGÃO
c^A realizadas por meio do Sistema de Gerenciamento de Adesão de Registro de Preços^^ '̂•^•fade.gov.br/sigarpweb), cuja manutenção e gestão é responsabilidade do ÓRGÃO

GERENCIADOR.

M EXCLUSÃO DO FORNECEDOR registrado
7.1. Ofornecedor registrado terá seu registro cancelado quando:

7.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecic
pela CONTRATANTE, semJustificativa aceitável; ''
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C^lVflC Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação . Hsiadoée iariia Caiawa
f I DiretoriaDE Administração I- Cooroenação-Geral DE Mercado, Qualidade ECompras ( PI n''_JciLÍ—

I

7.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tomar superiot àqueles
praticados no mercado; '

7.1.4. Tiver presentes razões de interesse público;

7.1.5. Nos demais casos previstos neste Termo de Referência.

7.2. Caso ofornecedor classificado em 1" lugar seja excluído da presente ata de registro de preços, o
tomecedor classificado na posição imediatamente subsequente, integrante do cadastro reserva será
convocado para, caso cumpra os requisitos de habilitação e controle de qualidade, se tome beneficiário da
rcienda Ata.

7.3. Caso ofornecedor seja desclassificado, será ofertada igual oportunidade aos demais integrantes do
cadastro reserva, respeitada aordem de classificação.

.f. dii-eitos e benefícios legais específicos serão devidamente respeitados quando da
Preços participantes do pregão eletrônico cconvocação para assinatura da Ata de Registro de
7.^ Ocancelameiito de registro, nas hipóteses previstas, assegurados ocontraditório eaampla defesa,
será formalizado por despacho da Autoridade Competente do FNDE.

7.6. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força
maior devidamente comprovado.

k'̂ ";^:;^,D^pBMGAÇÕES„
8.1. Compete ao ÓRGÃO HERENCIAnOR;

8.1.1. Praticar todos os atos de controle eadministração do Sistema de Registro de Preços - SRP;
8.1.2. Efetuar oregistro do fornecedor efirmar acorrespondente Ata dc Registro de Preços;
8.1.3. Gerenciar aAta de Registro de Preços, providenciando aindicação, sempre que solicitado, dos
tomeccdores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de

CT^A ® quantitativos de contratação definidos, bem como praticar atos de gestão doolOARPWEBj

8.1.4. Conduzir os procedimentos relativos aeventuais renegociações dos preços registrados;
8.1.5. Aplicar as sanções, garantida aampla defesa eocontraditório, decorrentes de descumprimento
do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;

8.1.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços
registrados;

8.1.7. Registrar no Portal dc Compras os preços registrados com indicação dos fornecedores;
8.1.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contratações dela
decorrentes.

èih Compete aos ÓRGÃOS BENEFICIÁRIOS c NÃO PARTTCfPANTRS
8.2.1. Utilizar oSistema dc Gerenciamento de Adesão de Registro de Preços - SIGARPWEB para
solicitar adesões eacompanhar os pedidos efetuados;
8.2.2. Adquirir os equipamentos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de instrumento
contratual hábil, em até noventa dias, contados da autorização do ÓRGÃO GERENCIADOR
observado o prazo dc vigência da Ata.

^ Compete aos ÓRGÃOS PARTICIPANTES. BENEFICIÁRIOS e NÃO PARTTCÍPANTFS
qualidade de CONTRATAJ^TE: —
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ÍotrSRG'"f—
Liittuír''" ' ' CONTRATADA, de acordo com oestabelecido no instrumento

acompanhamento eafiscalização do fornecimento do Tablete Educacional, sob o
aspecto quantitativo equalitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

c;fntmr?od^ ' CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto do instrumento
connTrSl podendo recusar orecebimento, caso não esteja de acordo com as especificações econdições estabelecidas neste Termo de Referência;
8.3.5. Notificar previamente àCONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas;
8.3.6. Verificar aregularidade fiscal etrabalhista do fornecedor antes dos atos relativos afirmatura e
gestão contratual, devendo oresultado dessa consulta ser impresso, sob aforma de extrato, ejuntado

autos, com a instrução processual necessária;

8.3.7. Fornecer, quando solicitado pela CONTRATADA, informação essencial para ocumprimento
aa execução do objeto.

8.4. ComneteaCONTRATAnA.

8.4.1. Envidar todo oempenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe são confiados;

8.4.2. Assinar aAta de Registro de Preços, bem como oinstrumento contratual dela decorrentes;
8.4.3. Adoto todas as providências necessárias para ofiel cumprimento das disposições contidas no
Termo de Referencia, no Edital ena Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao compromisso de
fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras dos governos
Federal, Estadual, Distrital e Municipal;
8.4.4. Entregar os Tabletes Educacionais no(s) prazo(s) determinado(s) neste Termo de Referência;
8.4.5. Repara, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expcnsas, oobjeto, em que se
venhcarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de
serviços; ^

^ ?idÍ'ã POF perdas edanos que vier acausar ao CONTRATANTE eaosUKOAÜS BENEFICIÁRIOS ou aterceiros, cm razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita; ° ^

8.4.7. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam
tabncantes, técnicos ou quaisquer outros;

8.4.8. Mantór durante toda aexecução do objeto deste Termo de Referência, em compatibilidade
com as obngaçocs assumidas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas no Edital e
seus Anexos;

8.4.9. Informar ao ÓRGÃO GERENCIADOR ou ao BENEFICIÁRIO aocorrência de fatos que
possam interferir direta ou indiretamente, na regularidade do fomecimcnto;
8.4.10. Prestar, quando necessário, informações ao ÓRGÃO GERENCIADOR quanto ao andamento
^ analise realizada durante todo o processo de controle de qualidade descrito no Caderno de
iníormações Técnicas;

FNDEI Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.
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8.4.11. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA
cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricação objetos do "t
presente Termo, no que couber; C

8.4.12. Assinar e cumprir o Termo de Compromisso fENCARTE "B"i de utilização do Sistema de
Gerenciamento de Adesões de Registro de Preços —SIGARPWEB, para conceder anuência às
solicitações encaminhadas e prestar informações quanto aos contratos firmados, de acordo com os
seguintes prazos:

a)5 (cinco) dias para concessão/recusa de anuência, contados a partir do encaminhamento da
solicitação à empresa;

b)100 (cem) dias para inserção das informações sobre os contratos firmados, contados a
partir da data em que foi autorizada a adesão;

c)15 (quinze) dias para inserção das informações sobre entregas e emissões de notas fiscais,
contados a partir da data em que se encerrou o prazo para entrega dos materiais, de acordo
com o contrato firmado;

8.4.13. Encaimnhar documentos técnicos e demais informações requisitadas pelo ÓRGÃO
GERENCIADOR, inclusive referentes ao planejamento da produção e atendimento aos pedidos
decorrentes da Ata de Registro de Preços.

9^ 1)AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO / ; i é
9.1. Nas condições do item 5 deste Termo de Referência, para habilitar-se ao pagamento a
CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a 1® via da Nota Fiscal de Vendas, Notas Fiscais de
Simples Remessa e o TERMO DE ENTREGA (ENCARTE "A").

9.2. O pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após
apresentação da cobrança prevista no subitem 9.1, após o atesto do recebimento do produto e uma vez que
tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos neste Termo de Referência e seus
Encartes.

9.3. Qualquer dos documentos citados no subitem 9.1 acima que apresentar incorreção, será devolvido à
CONTRATADA, para regularização, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da
reapresentação devidamente corrigida.

Ifll. DAEISCÀLIZAÇÃO' ' v/ ,
10.1. o acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com a CONTRATADA
serão feitos por servidores designados por Portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n"
8.666/93, pela CONTRATANTE.

10.2. Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos
serviços contratados.

10.3. O CONTRATANTE se reserva ao direito dc, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de
agente técnico credenciado oude seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência
estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente técnico credenciado livre
acesso ás dependências pertinentes da fábrica.

11. DASSANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços c das regras do Controle de Qualidade,
o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá, garantida a previa defesa, aplicar á CONTRATADA as seguintes
sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

I - advertência escrita: quando se tratar de verificação de não conformidades dc grau leve, ouno caso
de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas, inclusive quanto à apresentação
obrigatória de documentação, ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarreta
prejuízos á CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra2, Bloco F, Ed. FNDE,Brasília- DF. CEP:70.070-929i_,
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II - multas;

y 0,003% (três milésimos por cento) do valor registrado em ata, no caso de
descumprimento dos prazos dispostos no Termo de Compromisso - ENCARTE "B"-

p-istos no item'7 do

miiL à^mNlTATAnr'' ' CONTRATANTE poderá, garantida aprévia defesa,aplicar àCONTRATADA as seguintes sanções, segundo agravidade da falta cometida;
1- advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização no caso de

oítoToT '̂̂ obngações eresponsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de
H acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba aaplicaçao de sançao mais grave;

II-multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre ovalor dos equipamentos entregues
com atraso. Decorridos 30 (tnnta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir

^ continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do contrato, para

ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas;

c)l% (um por cento) por dia sobre o valor da garantia contratual, pela não
apresentaçao/atuahzação, no prazo estabelecido neste instrumento, da garantia de
execução contratual.

c) J %(cinco por cento) sobre ovalor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitação equalificação exigidas no instrumento convocatório;

d) 10 %(dez por cento) sobre ovalor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato;

e) 20 %(vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual
por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento
de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do
contratado, caso o atraso ultrapassar oprazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea

& .

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2(dois) anos;
IV - declaração de imdoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida asua reabilitação
perante a própna autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

Í2. ; DAS CONDIÇÕES GERAIS

ino classificação do Pregão Eletrônico, aempresa melhor classificada, por MENOR PREÇOUK IEM, devera apresentar, após solicitação do Pregoeiro, proposta de preço conforme Anexo II.
12.2. Para efeito da apresentação da proposta, conforme Anexo II, ovalor do frete deverá estar embutido
no preço total edevera ser levada em consideração aexpectativa de produção conforme estimativa constante
neste I ermo de Referencia.

12.3. Devera ser apresentado atestado(s) ou declaração(ões) de Capacidade Técnica, fomecido(s) i
pessoa jurídica de direito publico ou privado, comprovando que aempresa licitante executou fornecimento
produto(s) compativel(eis), em características, prazos equantidades, com oobjeto da presente liei

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-92
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(Si - p- '«
correspondente ao percentual de 5% ("cinco iror centn^ Ho de prestação de garantia
por caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancáiia. Podendo essa optar

interação com diversas pessoas de diversas localidades '' ^

eKâSaíSST®s-snsaa»=.rata apenaa de inclusão digilí mas ScTust^ei"

==S=iSSS5SE^^
tecnnlnriÍirf ^escola se apresenta como ambiente capaz de fazer imergir tais
informafãorXTndn í T ^f^vor da interação dos alunos nesta sociedade daaes^Ia no Sit^xtí; l ^ Dessa forma, vimos oquão importante éinserir
conseguinte Dos^bnim participante desse novo modelo de sociedade e, porconseguinte, possibilitar oacesso universal ea igualdade social.

n^c cotóecimcnto da importância do uso das TICs na escola o Fundo Nacional Hp
govemTs TT'"- (f^NDE), assim como oMinistério da Educação (MEC), em parceria com os
fecror ™"'"cipais eoDistrito Federal, vem promovendo ainserção eautilização dos recursos

r- verificadas fo3 déxecuçS Pi-opositos da utilização das TlCs na educação eos elementos necessários para asua

escolas 'tlT tecnológicos para compor as
íSnÍdÍ n. r Programa Nacional de Tecnologia EducaLnal
S SiroZ''' B^nda Larroas
coSSL i a'Otcrnet para as escolas públicas urbanas, onde, até omoLntoconectou mais de 60 mil instituições coProjeto de Educação Digital.

daa metS'°do°ÍoTetn °MFr «""•Primanto
rccrísh-ft Hp nr/.f À' 'vr trabalhando arduamente para promover, por meio de atas de
com aintnçíoS rDÍar^tad Computadores Interativos, Lousas Digitais eTabletes Educacionais

MBc

LtidÍrME^têm'" qualificação profissional dos docentes Nessesentido, oMEC tem se esforçado para qualificar oprofessor por meio das políticas de formação, i
FNDE [Endereço; Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F. Ed. FNDE, Brasília -DF. CEP* 70 070-929Í MT^
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podemos citar o PROINFO Integrado, que é um programa de formação voltado para o uso didátic(^
pedagógico das TICs no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos nas
escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV
Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais.

A formação do professor é fundamental na prática pedagógica, por este motivo é primordial inserir
as tecnologias no cotidiano do docente, uma vez que novas exigências e habilidades são postas na
contemporaneidade.

As tecnologias digitais ensejam novos modos de comunicação c de uso social das linguagens, com a
criação e uso de imagens, de som, de animação e a combinação dessas modalidades abrem-se possibilidades
de novas formas de autoria que passam a exigir, além do letramento alfabético, o desenvolvimento de novas
habilidades de acordo com as modalidades e outros letramentos.

Sabe-se que é necessário envolver o corpo docente nas questões tecnológicas, uma vez que o acesso
aos novos recursos promoverá inúmeros ganhos para a educação. Assim, nesse contexto, a proposta deste
Termo de Referencia, em perspectiva mais abrangente, as bases de investimentos na área educacional, com
ênfase em infraestrutura de tecnologias educacionais, considera ampliar o número de recursos tecnológicos
na escola. Neste sentido, trata-se de uma proposta que visa melhorar as condições relacionadas às novas
tecnologias de informação e comunicação nos contextos social, acadêmico e escolar, o que contribuirá, de
modo geral, para:

• A melhoria da qualidadeda educaçãobrasileira,em todos os níveisc modalidades;

• A inclusão social de cidadãos brasileiros por meio da equalização geográfica da oferta de educação
de qualidade para todos os níveis e modalidades;

• Atendimento das demandas legais ainda pendentes por falta de recursos c investimentos financeiros,
visando à estruturação e qualificação das escolas brasileiras;

• A inclusão digital de cidadãos brasileiros a partir da ampliação dos centros públicos de novas
tecnologias de informação e comunicação;

• O desenvolvimento regional sustentável, por meio do fomento à indústria e comércio regional,
notadamente da indústria de equipamentos eletroeletrônicos;

• Diminuição das desigualdades regionais ocasionadas por dificuldades e "gargalos" na acessibilidade
em infraestrutura de tecnologia de informação e comunicação; e

• Finalmente à criação dc condições sustentáveis para a melhoria da competitividade do pais no
contexto internacional.

Com o intuito de impulsionar o avanço da educação, o FNDE busca com este certame dar
continuidade à oferta do Tablete Educacional para estados, municípios c o Distrito Federal que tenham
interesse dc, por meio de adesões a Ata dc Registro de Preços, adquirir esses equipamentos a custos mais
inferiores do oferecido atualmente no mercado.

Cabe ressaltar que os Tabletes Educacionais foram customizados para o uso dos professores, ouseja,
foram adicionadas ferramentas/recursos que propiciem mais praticidade ao docente na realização de suas
atividades. Com o Tablete, o professor poderá preparar as aulas, acessar a intemet, consultar conteúdos
disponíveis no equipamento como, por exemplo, revistas pedagógicas, livros didáticos, aplicativos
educacionais e, ainda, compartilhar conteúdos com outros equipamentos, nocaso o Computador Interativo e
o Laboratório PROINFO.

Compreendemos que o Tablete, levando cm consideração a sua importante participação no avanço
da educação, possui seu papel importante no conjunto de recursos tecnológicos e que, por este motivo, a
continuidade da oferta do equipamento paraestados, municípios e o DF se toma indispensável.

Para o planejamento desta licitação, foram utilizadas as contribuições advindas daAudiência Pública
n° 03/2013 realizada em Brasília com as empresas do ramo do comércio de computadores,- onde for^
apresentadas as especificações técnicas do equipamento, assim como todo oprocesso de aqu}siç^dycj^o
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deste Termo de Referência aos participantes.

polí,icas''Xa?vTi:to%™;aTt:^^^^ °'"'f"
fundamental emédio das cscoL públicas do paS professores atuantes no ensino
infnifn ? 81/2011, que corresponde ao primeiro edital do Tablete Educacional foi criado com o

Tabletes e, com recursos próprios, mais de 130 (cento etrinta) mil. ^
Apesar do sucesso do Pregão 81/2011, de acordo com ocenso da educação básica de 2012 aindaexistem, aproximadamente, 49.655 (quarenta enove mil seiscentos ccinqüenta ecinco S pSoL^s^^^^

municWoLTDFXirnr^ proporcionaremos, por meio deste Termo, a possibilidade de estados,municípios eoDF aderirem aAta para beneficio também dos professores do ensino médio.

censo P^^^ssores atuantes no ensino fundamental, com base no referido
«aeSs í iTl ^ ("«1 ™lhão, duzentos eoitenta etrês mil, quatrocentosesetenta etrês). Atabela abaixo apresenta este número separado por Região eUnidade Federativa-

RcgíSo OF Quantidade de professores

Ccniro-Oeste

DF 11648

GO 35825

MS 20079

MT 21799

Nordeste

AL 19613

BA 99081

CE 50774

MA 57010

PB 28464

PE 49526

PI 29677

RN 19119

SE 14624

Norte

AC 5436

AM 24366

AP 6020

PA 57966

RO 12072

RR 4674

TO 11591

ES 27222

Sudeste MG 139031

RJ 85517

SP 238396

PR 83534

Sul RS 84737

SC 45672 /• yj
FNDE1 Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-92^. i^yú.
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Total dc professores atuantes no ensino fundamental; 1.283.473

»• lUil.í líir:0!*)i<S

£siiclotíe Santa Catarina

FI.h-.JS—

*0s dados acima foram obtidos a partir do censoda educaçãobásica do ano de 2012 realizadopelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).

De acordo com os números acima apresentados, temos o resultado de 1.333.128 (um milhão,
trezentos e trinta c três mil, cento e vinte e oito), porém, para melhor divisão dos itens e grupos de
abrangência, definiu-se que o quantitativo terá o número arredondado para 1.335.000 (um milhão, trezentos e
trinta e cinco mil). Neste sentido, considerando o grupo de abrangência e o item, será disponibilizado por
meiodesteTermo de Referênciao seguintequantitativo:

Tabela 2 - Quantidade estimada por modelo c grupo de abrangência.

Item Descri(io
Quant

Estimada

Grupo de Abrangência
(Reelães)

l Tablete Tipo 1 (Entre 7 c 8 polegadas com conexão Wi-Fi) 247.000

Centro-Oeste | Sudeste | Norte2 Tablete Tipo 2 (Entre 7 e 8 polegadas com conexão 3G) 247.000

3 Tablete Tipo 3 (Entre 9 e 10,1 polegidas com conexão 30) 247.000

4 Tablete Tipo 1 (Entre 7 e 8 polegadas com conexão Wi-Fi) 198.000

Nordeste {Sul5 Tablete Tipo 2 (Entre 7 e 8 polegadas com conexão 3G) 198.000

6 Tablete Tipo 3 (Entre 9 c 10,1 polegadas com conexão 30) 198.000

Acerca dos grupos de abrangência definidos neste Termo de Referencia, esclarecemos que a divisão
por região visa aumentara competitividade e tambémpromovera ampliação da oferta. Regiõesconsideradas
menos favorecidas serão beneficiadas com o rateio do custo com as regiões com maior atratividade.

Tendo em vista os quantitativos a serem registrados, será permitida a participação de empresas
consorciadas de modo a possibilitar o acesso de fornecedores com diferentes capacidades de produção e
distribuição, ampliando o número de licitanteselegíveis, c consequentemente, a própria competitividade do
Pregão Eletrônico.

A modalidade selecionada para contratação cm tela foi o Pregão, na sua forma eletrônica, por se
tratar de serviço comum, como definido na legislação aplicável, considerando suas características inerentes,
tais como especificações comumente utilizadas, descritas em normas técnicas específicas e com critérios de
qualidade adotados no mercado, o que permite uma avaliação baseada apenas no preço.

Cumpre também informar que o modelo de compras desenvolvido pelo FNDE se baseia na adesão a
Atas de Registro de Preços por estados e municípios, a partir da realização de pregões eletrônicos para
registro de preços, intitulado Registro de Preços Nacional - RPN, centralizando-sc o processo licitatòrio,
coma finalidade de garantir ganho de escala e maior cconomicidade nas contratações. Esse modelo encontra
amparo na legislação publicista, bem como nos normativos internos que regem as compras executadas por
esta Autarquia.

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-92^.
Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61)2022-4060. E-mail: comDC@fncie.gov.br. UASG: 1531
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Escola;

Endereço;,

Bairro:

Cidade:

TeIefone(s):_

E-mail;

Coordenação-Geral de Mercado, Qualidade e Compras

ENCARTE"A"

TERMO DE ENTREGA

PREGÃO ELETRÔNICO N"65/2013

TABLETE EDUCACIONAL

- w - • ^ ^ •-

INEP:

CEP:

UF:

Es!AJ-:)i3eSafi0C3!árin3

R. n°

Nota Fiscal de Venda

(Discriminar o número da nota de
venda)

Nota Fiscal de Simples Remessa

(Discriminaro númeroda nota de Remessa)

Quantidade de Caixas

(Discriminar o número de caixas
recebidas)

*Obrigatórla a conferência da quantidade de equipamentos cora o quantitativo descrito na Nota
Fiscal.

Declaro que recebi da empresa a quantidade dc
Educacional Tipo 1 (7 polegadas - Wi-Fi) constantes da Nota Fiscal acima discriminada.

Declaro que recebi da empresa a quantidade de
Educacional Tipo 2 (7 polegadas com 3G) constantes da Nota Fiscal acima discriminada.

Declaro que recebi da empresa a quantidade dc
Educacional Tipo 3 (10 polegadas com 3G) constantes da Nota Fiscal acima discriminada.

Tablete

Tablete

Tablete

Nome legível: CPF:

Cargo/Função: Data:

Assinatura: Telefone: ( )

Observação: Carimbo:

(Todos OS campos são de preenchimento obrigatório)

FNDE IEndereço: SetorBancário Sul,Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-9,
Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61) 2022-4060. E-mail: comDC@fnde.gov.br. UASG: 153
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ENCARTE "B"

TERMO DE COMPROMISSO

PREGÃO ELETRÔNICO N° !_

ATAN° /

EMPRESA;

CNPJ:

I ísialJÍeSítiiaCslSfina |

1an=_^l—

FADE
TERMO DE COMPROMISSO

Aempresa era epígrafe compromete-se a utilizar oSistema de Cerenclameota de Adesão de Registro de Preços - SIGARP para as

seguintes açBes:

1.

2.

3.

4.

5.

Solicitação de acesso;

Concessão/recusa deanuência, noprazo de5 (cinco) dias, contados apartir dadatadesolicitação do produto;

Inserção de cópia dos contratos Firmados junto aosentes municipais e estaduais, no prazo de 100 (cem) dias,
contados a partir da data cm que foi autorizada a adesão;

Inserção de informações sobre entregas c emissões de notas flscais, no prazo de IS (quinze) dias,contados a
partir do fim do prazo de entrega dos materiais constante no contrato;

Prestar quaisquer informaçCcs solicitadas pelo gestor da ata de registro de preços, no prazoestabelecida para
tanto.

Representante legal

Aprovação FNDE; Observações;

FNDE iEndereço: Setor Bancário Sul,Quadra2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília- DF. CEP;70.070-929.
Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61) 2022-4060. E-mail: compc@Fnde.gov.br. UASG: 153173.
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ANEXO II

PROPOSTA DEPREÇOS

E?t#i.K'Ssn!3Cal3nna

a-f.

Item

1

DescríçSo
Quant

Estimada

(a)

Valor

unitário

(b)

Valor total

da

proposta
(axb)

Grupo de
Abrangência

(RegiSes)

luUlete iipo 1(tnire / e8polegadas com conexão Wi-Fi)

Centro-Oestc [
Sudeste | Norte

Tablete Tipo 2(Entre 7e8polegadas com cotiexão 3G)
J

A

Tablete Tipo 3(Entre 9e 10,1 polegadas com conexão 30)
Tablete Tipo 1(Entre 7e8polegadas com conexão Wi-Fi)

Nordeste | Sul
D Tablete 1ipo 2(Entre 7e8polegadas com conexão 30)
D Tablete Tipo 3(Etjtre 9e 10,1 polegadas com conexão 30)

envio da proposta ^ .ou ^telnü eoiienraj atas corridos, contados da data do

anexnfSm que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital cseusanexos, bem como aceitamos todas as obngaçõcs eresponsabilidades especificadas no Termo de Referência.
que nos valores acima deverão estar compreendidos, além do lucro, encargos sociais,

equaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ouindiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma econdições previstas neste Termo,
Razão Social:

CNPJ/MF; ^
Endereço:
Endereço eletrônico:
Tel/Fax:
CEP:

Cidade:

Banco: . Agência:

UF:

c/c:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços:
Nome:
Cargo na empresa;
Endereço:^
CEP: ^Cidade:
CPF/MF:
Cart.ldentn°:_
Naturalidade:

UF:

_Cargo/Função:

_Expcdido por:

Nacionalidade:

Local e data.

Identificação e assinatura.

FNDEI Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.
Telefone: 2022-4117/4169. Fax; (61) 2022-4060. E-mail: comnc@fnde.gov.br. UASG: 153173.
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ANEXO III

MINUTA

(MODELO)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" XX/20XX
OFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, Autarquia Federal

nculada ao Mmisténo da Educação -MEC, criada pela Lei n° 5.537/68 de 21 de novembro dc 1968 com as

- Capital da Re^Sbct fom 'sed"no
00 378 25^001 8 "n Brasília/DF, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n"
Cadeira
XyyVY Y ,4 Yvvv j j " aXXXXXXX, nomeado por meto da Portana n."
XX/^olx n ^Ju - Presidência da República, publicada no D.O.U de

7nn Kl que lhe confere oartigo 15. do Anexo 1, do Decreto n.» 7.691, de 02 de
rnslrtnn ^ publicado no D.O.U de 02/03/2012, que aprova a estrutura regimental do FNDE,
PRFr08 n° •'"/fn'"'̂ °'°Ki^ licitaçao na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE„ .C 20... publicada no dc / /20 processo administrativo n." RESOLVE
nrfr dW f empresa(s) indicada(s) equalifícada(s) nesta ATA, de acordo com aclassificação
SiiRn? ® quantidadeCs) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital,
Kfn ó7 TT'"" 21 dc junho de 1993 esuas alterações enoecreto n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, eem conformidade com as disposições aseguir:

DO.OBJETO , •. _

.f. , , presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição deespecifícado(s) no(s) item(ns) do Tenno de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico n"
"•••' ®P®"® integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de

uâOSCnÇaO.

j . ^ existência de preços registrados não obriga aAdministração a firmar as contratações quedeles poderão advi^ facultando-se arealização de licitação específica para acontratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiano do Registro apreferência de fornecimento em igualdade de condições.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS .

1 j ° registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condiçõesotertadas na(s) proposta(s) são asque seguem:

r'!'-.- '• /ííiiti urlririr'.\*.vi'5
csts^ivcfeSaaiaCaiariíia

FLi

Item Especificação Unidade Quantidade Valor

Unitário
ValorTolal

Marca/

Fabricante

Prazo de

Garantia

2.2. Os fomecedor(es) classificados são os que seguem:

1"Classificada - Empresa fornecedora e Ifder doconsórcio

CNPJn":
Razão Social:

Cidade:
UF: CEP:

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.
Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61) 2022-4060. E-mail: comDc@fri(ie pov hr UASG: 153173.
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Telefone; (XX)XXXX-XXXX Fax: ((XX)XXXX-XXXX | A
Endereço Eleirônico:

Representante:

RG n7Órgâo Expedidor/UF: CPFn";

Telefone: (XX)XXXX-XXXX Celular; ((XX)XXXX-XXXX

Endereço Eletrônico:

1' Classificada - Empresa consorciada

CNPJ n°: Razão Social:

Cidade: UF: CEP:

Telefone; (XX)XXXX-XXXX Fax: ((XX)XXXX-XXXX

Endereço Eletrônico:

Representante:

RO n7Órg£Ío Expedidor/UF: CPF n°:

Telefone: (XX)XXXX-XXXX Celular. «XX)XXXX-XXXX

Endereço Eletrônico:

2.3. Sehouver empresa participante docertame licitatório que aceite fornecer o item registrado nesta atapelo
mesmo preço do 1° classificado na licitação, esta integrará o cadastro de reserva, anexo, podendo
fornecer o referido itemapenas nas hipóteses de exclusão do fornecedor classificado em primeiro lugar,
de acordo com previsão constante da legislação pertinente.

2* Classificada - Empresa fornecedora

CNPJ n": Razão Social:

Cidade: UF: CEP:

Telefone: (XX)XXXX-XXXX Fax: ((XX)XXXX-XXXX

Endereço Eletrônico:

Representante:

ROn7Órgâo Expedidor/UF: CPFn°:

Telefone: (XX)XXXX-XXXX Celular; ((XX)XXXX-XXXX

Endereço Eletrônico:

FNDEI Endereço: Setor Bancário Sul,Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70.070-929.
Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61) 2022-4060. E-mail: compc@íhde.gov.br. UASG: 153173./;, : "
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ÊsládiJ-iedafiia CaarinaSm\^%C PuNfo Nacional D£ Desenvolvimento DA Educação Ês!adi!-í ^aMaua;

• flii^C Diretoria DE Administração yJíP
Coordenação-Geral DE Mercado, QUAUDAOEÉ Compras FU° Íj

. DA VALIDADE DA ATA

^ DIA/MÊS/AnÕIvalidade ate DIA/MES/ANO, nao podendo ser prorrogada.

««.«í^ji-VA-íAA.ivAiiuruKiMi.L.llVItJNTO • v'--

4.1 Oajuste com ofornecedor registrado será formalizado pelo FNDE ou Interessados mediante assinatura
de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n". xx/20xx.

4.2. Ocompromsso de entrega eexecução só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata
de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico n°. xx/20xx.

4.3.A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de publicidade,
ficando o fornecedor obngado a atender todos os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos
quantitativos estimados.

4.4. Aentrega do(s) item(ns) deverá ser efetuada após a respectiva publicação do Contrato, e em até xx
(xi^x) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho e/ou Contrato e o recebimento do
endereço deentrega peloCONTRATADO.

5; \DAS CONDIÇÕES GERAIS, , •y.-.;

5|1. As condições^gerais do fornecimento do produto, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções edemais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência - Anexo Ieno Termo de Compromisso -Encarte B.
6. : DÀDIVULGAÇÂO
6.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de_ Preços na imprensa oficial, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

6.2. Para fiimeza e validade do pactuado, apresente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
epois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos

participantes (se houver).

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1. 2.

Nome: Nome:

CPF; CPF:

RG: RG:

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed.FNDE, Brasília-DF. CEP: 70.070-929. 3l
Telefone: 2022-4117/4169. Fax; (61) 2022-4060. E-mail: comDC@fnde.gov-hr- UASG: 153173.
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ANEXOIV

MINUTA DE CONTRATO
(MODELO)

ifel(íneófcisi
Esfa-jod® "aíiia C3!fif[í)â

N." _/20_, QUE ENTRE SI

£

CONTRATO
CELEBRAM
A(O)^
QUE SE ESPECIFICA.

PARA OS FINS

Aos dias do mês de
localizada à

20xx, de um lado o

inscrita no CNPJ/MF sob o n"
com sede e foro em

neste ato representado Sr.
Identidade n°

neste

CPF

ato

_ nomeado por meio de

^ no uso da
denominado simplesmente CONTRATANTE.

, portador da Carteira de
atribuição que lhe confere o

e a empresa

inscrita no CNPJ sob o n'
, neste ato representada(o)

estabelecida à
por seu/sua

Si^/Sr®.

^ expedida pelaSSP/_, CPF n°

i;rção\Ír:!;S:d"V '̂̂ -^-rresolv^m-c-eiel^ rpr^Tnt: =:de^ 2S cseL Ane^ ^^^2013, para Registro de Preços, conforme descrito no
de Sho de 2Í^2 í 21 de junho de 1993, pela Lei n» 10.520, de 17
2nn meH f pelo Decreto n 5.450, de 31 de maio de 2005 epelo Decreto 7.892, de 23 de janeiro de2013, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

ívCLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

dêno^S^rthlet??^^ Tenno de Contrato éaaquisição deequipamcntos do tipo tablete doravante
in«SZi 7 E<^"'=acionai. para atendimento, no âmbito do Projeto Educação Digital, das
dSÓ FeH ""«des públicas de ensino fundamental emédio dos Estados, Municipios cdo
S meLb^ín especificações cquantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificadono preâmbulo ena proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:

portador(a) da carteira de identidade n
. • . . ^ VÃUuv A CXpCQlCKa P6lã

CONTRATADA, cm vista o constante e decidido no

ITEM DESCRIÇÃO/

ESPECIFICAÇÃO

UNIDADE DE

MEDIDA QUANTIDADE VALOR

2.1. Oprazo de vigência deste Termo de Contrato éde 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.
í3r.GL^USlJLA TERCEIRA,-^DO VALOR EDA DOTACAo ORÇAMENTÁRIA,-'-^
3.1. Ovalor do presente Termo de Contrato éde R$ ( ).

® despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
. H"T Previdencários, fiscais' e

oSrcòratS' frete, seguro eoutros necessários ao cumprimento integral do
nó^ôrta7777'' ''̂ ^«^^"'̂ ^^esta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, previstanoorçamento, para o exercício de20...., na classificação abaixo:

FNDE [Endereço; Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília-DF. CEP: 70.070-929,
eeone. 2022-4] 17/4169. Fax: (61) 2022-4060. E-mail: comDc@fnrie nnv hr UASG: 153173.
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Esüiío KísiüaCaOrina

Fl. n'

, prÓgráma de
TRABALHO

FONTE DE
RECURSOS

ELEMENTO
DE DESPESA

NÚMERO DE DATA DE

[

L .
EMPENHO EMPENHO VALOR (RSh-ã-

CONTRATAnA H • ° Referência, para habilitar-se ao pagamento aCONTIUTADA devera apresentar ao CONTRATANTE a1» via da Nota Fiscal de Vendas Notas Fiscais
de Simples Remessa eoTERMO DE ENTREGA (ENCARTE "A").
4.2. Opagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias anós

tei!^So°c™d7rd^^^^ recebimento do produto euma vez quetenham sido cnmpndos todos os critérios ccondições estabelecidos no Teimo de Referência eseus Encartl.

,5. CUUSÜLA QUINTA-,DA GARANTIA' ' ^À:l

fnden^rL!" '̂'̂ todas as obrigações contratuais ora assumidas, inclusive '̂
^ lerceiros e multas que venham a ser aplicadas, a CONTRATADAse obriga a prestar

dSrinórA'' a5% (Cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo de ate 10 (dez)dias, apos aassinatura do contrato, pela modalidade de .

I- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
II - Seguro Garantia;
III - Fiança Bancária.

° atualizado nas mesmas condições do valor contratual, ficará naresponsabilidade da CONTRATANTE esomente será restituída após ointegral cumprimento de todas as
obrigações contratuais.

53. Se a garantia prestada pela CONTRATADAfor na modalidade de caução em dinheiro, esta será
atualizada monetariamente epoderá ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou parcialmente
para íms de cobertura de pagamento das multas previstas na Cláusula Nona deste contrato.

5.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, em pagamento de qualquer obrigação
mclusive indenização aterceiros ou pagamento de multas contratuais, aCONTRATADAse compromete à

neirroNÍprTTJS" '̂̂ P^® contados da data cm que for notificadapelaCONTRATANTE, mediante ofício entregue contra recibo.

rescisão do Contrato com base no inciso I do art. 79 da Lei n" 8.666/93, a
os executara agarantia contratual para seu ressarcimento, nos termos do art. 80, III, da Lein 0.666/93 e alterações posteriores,

lfe<S^4lUSpLA SEXTA-DAENTREGA EMÇEBIMENTO DO OBJETO
6.1. Condições Gerais

6.1.1. Ocorrerá por conta da CONTRATADA todo oserviço de logística de produção eentrega
os equipamentos, bem como as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga, descarga,

tnbutos, encargos trabalhistas eprevidenciários, dentre outras, decorrentes da produção eentrega dos
equipamentos. f r s

6.1.2. ACONTATADA deverá emitir comprovante de entrega dos equipamentos tanto para as
aqmsições realizadas pelo FNDE como para os demais ORGÂOS BENEFICIÁRIOS.

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF, CEP: 70.070-929.
Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61) 2022-4060. E-mail: coiTipc@inde.onv hr. UASG: I53I73.
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6.2.

6.3.

6.1.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar, junto à caixa/volume dos equipamèllf!
APRESENTAÇÃO, cujo modelo do documento será defiLo pjORGAO GERENCIADOR apos aassinatura da Ata de Registro de Preços,

6.1.3.1. Aimpressão da CARTA DE APRESENTAÇÃO mencionada no subltcm 6.1.3
e de responsabilidade da CONTRATADA.

Aquisições por ORGÃOS BENEFICIÁRIOS

^ condições estabelecidas no Edital, caberá aos ÓRGÃOSBENEFICIÁRIOS, juntamente com a CONTRATADA, detalhar o processo de entrega dos
equipamentos. 6

6.2.2. Os Tabletes Educacionais deverão ser entregues aos CONTRATANTES (ORGÃOS
BENEFICIÁRIOS) em prazos diferenciados, conforme especificado abaixo. Oinício do prazo será
contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da disponibilização dos endereços de
entrega pelo CONTRATANTE, prevalecendo adata do evento que ocorrer por último.

Tabela2 - Cronograma de entrega

QUANTIDADE PRAZO

Até 1.000 unidades dc cada item Até 45 dias
De 1,001 unidades a 2000 unidades de cada item

Até 60 dias
De 2,001 unidades a 4,000 unidades de cada item

Acima de 4,000 unidades de cada item
Até 90 dias

Até 120 dias

Aquisições realizadas pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ou FNDE:
6.3.1. Considerando que oMEC-FNDE, em uma eventual necessidade, poderá realizar aquisições
dos Tabletes Educacionais, as condições de entrega, recebimento, assim como os prazos deverão
respeitaras seguintesregras:

6.3.1.1. Nos primeiros 10 (dez) dias úteis do período de vigência do Contrato, serão
marcadas, pela CONTRATANTE, reuniões com aCONTRATADA para:
a) Formalizar os documentos e arquivos eletrônicos para troca de informações entre

CONTRATANTE e CONTRATADA;

b) Detalhar o processo de entrega dos equipamentos, do qual resultará cm um
CRONOGRAMA DE ENTREGA, observando os procedimentos e prazos definidos neste
Termo de Referência, e compreendendo o repasse, pela CONTRATANTE para a
CONTRATADA, do cndereçamento dos locais de entrega dos equipamentos;

c) Definir a emissão de AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA pela CONTRATANTE, o que
deverá ocorrer a cada repasse de endereçEuncnto dos locais de entrega, conforme o
CRONOGRAMA DE ENTREGA. Aemissão eentrega da primeira AUTORIZAÇÃO DE
ENTREGA por parte da CONTRATANTE definirá o início da contagem do prazo de
execução do Contrato.

6.3.1.2. Todas as AUTORIZAÇÕES DE ENTREGA conterão, no mínimo, oseguinte:
a) numeração própria e seqüencial;

b) no mínimo 20% dos endereços definidos e no máximo 40%;

c) designação das entidades beneficiadas e seus respectivos prepostos e endereços
(locais de entrega);

d) data e assinatura do Gestor da CONTRATANTE e do Preposto da
CONTRATADA.

FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2. Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70,070-929. 34.
Telefone: 2022-4117/4169, Fax: (61) 2022-4060, E-mail: compc@fnde, pov.hr. UASO: 153173.
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6.4.

difêíia ENTREGA terão, no máximo, 60 (sessenta) dia^
6.3.1.4. Oprazo máximo para entrega dos equipamentos referentes aos endereços
constantes cm cada AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA La'de 90 (noventa'dSs cortS? '
631.5. Aprimeira AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA será encaminhada em data aser
definida junto com oCRONOGRAMA DE ENTREGA.

rON-ÍBATiMTp"'""' DE ENTREGA deverá se, emitida eentregue pela
T T',°° '•'= do término do prazode execução do contrato, easo contrano este prazo será automaticamente prorrogado na

mesma proporção do atraso da AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA.

fqntS^osf- Documentação comprobatóría da entrega dos
6.4.1. Aefetiva entrega dos equipamentos deverá ser comprovada, pela CONTRATADA

R^rcL'o"SoL™^^^
6.4.1.1. Acerca doTERMO DE ENTREGA mencionado no subitem6.4.1, têm-se:

conter, no mínimo, as informações apresentadas no modelo do ENCARTE
A eestar devidamente preenchido, assinado eidentificado pelo recebedor;

b) Não serão aceitos documentos com rasuras;
c) Todos os campos constantes do documento deverão estar devidamente preenchidos;
d) Deverá ser emitido em, pelo menos, 2 (duas) vias, sendo uma para a unidade

beneficiada e outra para aCONTRATANTE;
e) OTERMO DE ENTREGA deverá ser enviado também para aCONTRATANTE em

formato digital, onde deverá ser inserido no Sistema de Gestão Tecnológica -
SIGETEC do FNDE; ^

f) OTERMO DE ENTREGA em formato digital deverá possuir pelo menos 200 DPI e
apresentar nitidez suficiente de modo a ser analisado pelos fiscais e gestores do
contrato. Documentos ilegíveis não serãoaceitos.

6.4.2. Os documentos descritos nos referidos encartes são modelos e, portanto, poderão sofrer
adequações por parte do FNDE econstarão em ata de reunião realizada entre as partes.

SIcâTEC '̂''̂ ^ informações relativas àdocumentação dc entrega deverão ser inseridas no
6.4.3.1. A inserção das informações mencionadas no subitem6.4.3.deverá ser
comprovada por ocasião da apresentação da cobrança, sendo esta uma condição para o
pagamento. ^

tmÍÍc ^CONTRATADA deverá enviar/disponibilizar técnico(s) aoFNDE, na cidade de BrasiIia/DF, para que seja(m) capacitado(s) no uso do no Sistema de Gestão
Tecnológica - SIGETEC do FNDE.

6.4.4.1. São previstos até 3 (três) dias para as capacitações, sendo que as despesas com
deslocamento, alimentação, etc. correrão por conta da

CONTRATADA.

i^^ÃüSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
. 9 acompanhamento e a fiscalização dos instrumentos contratuais firmados com a CONTRATADA

sSto pifa °"«P»'" "P ^ Lui n"
FNDE IEndereço: Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Ed. FNDE, Brasília - DF. CEP: 70 070-929

Telefone: 2022-4117/4169. Fax: (61)2022-4060. E-mail: compc@fnde.onv hr TIASir.- is'̂ 17^ r mlfl
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'i^iços^onSos'" P'="> -«".panhamenlo, fiscalização çpelo aBsto dos

ketí:i(SULA.OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRAIANmE DA CONTRATADA#^
8.1. Comoete an rONTRATANTF.-

isííiszs".;'—;

ESí—
=5="S;r--~~
ocorrSrL ÓRGÃO gI™ ^ -f— as
8.1.4. Efetuar opagamento àCONTRATADA, de acordo com oestabelecido no instrumento contratual;

eafiscalização do fornecimento do Tablete Educacional sob oaspecto
quantitativo equalitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; ^

à CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto do instrumento

çs.ab=SrÍs.fTçZlS^^^^
S.1.7. Notificar previamente àCONTRATADA, quando da aplicação de sanções administrativas;

cZtmaf?elZo"'''"t''í °'""f""" =gestSo
p^ZZZtsSa;'"' -

eZ';çLToZ.r"''° -enetai par. oeunrprimemo da
8.2. Compete a CONTRATADA r

fheZZIZosf ° ° ='«iPqP»''» comprimento dos encargos qae
di"ef^Za'ZEL''lT'fí:Z cmnprimento das disposições contidas no Termo
StZLs Zh f immlc c° compromisso de fomecimento
emXwpT ® '•''•"'cRCfíScs de compras dos govemos Federal, Estadual, Distrital
8.2.3. Entregar os Tabletes Educacionais no(s) prazo(s) detemiinado(s) neste Termo de Referência;

StSfT' »° substituir, às suas eapensas, oobjeto, em que se verificaremVÍCIOS, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços;
82.5. Responder, integralmente, por perdas edanos que vier acausar ao CONTRATANTE ou aterceiros

êZSestoZtuãis™"'?'° "" independentemente de outras"cominaçoes contratuais ou legais a que estiver sujeita;

fécZofotZZuefouZtr P-» -Ji- »riean.es.

l"'' ''NDE. Brasília - DF. CEP; 70.070-929,Telefone: 2022^117/4169. Fai: (61)



ssr:—"
8.2.8.Informar aocorrência de fatos q í^ONTRATADAcumprir com
fornecimento; ^o-dc-obra qualificada, devendo a no que
8.2.9. Executar todos os Miv^c processos de fabncaçao _̂ _
todas as normas tecnic ^

7ZvSVUNPN^- DAS aprévia deftsa,

descumprimento ias otagaço^e P , coNTRATANlb,

"'a)003% f<rô cen,ési«»s por cenu)^r dia^^re o poderá decidir

togido pelas demais alíneas; contratual, pela i^o

c) 1% (um por -'°),I'°;/;carcUel™ dó nestf instrumento, da garantia deaprcscntação/atualizaçao, no prazo estão
execução contratual. atualizado do contrato, pela não

«o'e ,uallf.eaçáo exigidas no instrumento

M por inexecução do contrato, carac enza inferior a 50% (cinqüenta por cento) do

. suspelo temporária de participar etn Iteitaçáo eimpedimento de contrata, com a
Administração, pelo prazo não supenor a2(dois) anos,

ressarcir aAdministração pelos prejuízos resultantes eapos decomdo Oprazo da saoçao aplicada
com base no inciso anterior.

lO.eLÂUSyi^ DÉCIMA-PA RESaSÃ^
10.1. o presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipi^^dc 1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei,^^ P^VÍStas 1]q

FNL-t IHtidereço; Setor Bancário

. a».^
.,.í- i.,t'''''''̂ í'̂ !





FNDE
COOROENAÇAO-GERAL OE MERCADO, QOAUDADH ECOMPRAS j

"993""°' "" «^• '̂̂ TANTE em caso dc msdsão admmisLva
ft^aAU^LADÉaiVtt.l.RM ,
ii.l. Incumbira à CONTRATamtr -j • ' '

Oficial da União, no piBzo previsto na Lei instrumento, por extrato, no Diário12. cláusuladécimasegunoa-do foro . : . ;..

SnçâoJudiciáTdeBÍs™ decorrerem da execução deste Termo de Contrato será oda
taa, para todos os «"s em 03 (três) vias de igual teor e

do assistiram eque também osubscrevem. ' testemunhas abaixo identificadas, que a

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

1.
TESTEMUNHAS

Nome:
2.

CPF;
Nome:

RG:
CPF;

RG:

Telefone: 2022^n7/4^6rFÍ.^^520^ ^ ™'070-929,toi; ,JU22^060. E-mail: çompc@fnHp ç.,a.,K. u^jq.
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Ana Paula Educação Irineopolís

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Prezados,

UndimeSC [undimesc@gmail.com]
sexta-feira, 5 de setembro de 2014 15;21
secretarla@undime-sc.org.br
Fwd: FNDE PE 65/2013 - Tablet Educacional

cÇ!í\iM fteSyia Csiarina

•• :Vfo dt Lbl'ição

Com opropósito de garantir as condições de acesso às novas tecnologias de informação ecomunicação nos contextos
social, acadêmico eescolar aos professores eestudantes das escolas públicas do país, oMinistério da Educação
disponibiliza através do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo Integrado), por meio do FNDE o
toblet educacional. Os municípios, estados eDistrito Federal poderão adquirir otablet educacional, com recursos
prôpnos ou de outras fontes, por meio de adesão àata de registro de preços, realizado pelo FNDE.

Para adesão ao registro de preços, acesse oSistema de Gerenciamento de Adesão de Registro de Preços -SIGARP
disponível nesta janela, na aba"Adesão on-iine".



TABLET -
POSITIVO YPY 9V AB10H

I PROCESSADOR: 2núcleos, com Clocíc de 1Ghz
j,, TELA: LCD 9" colorida d relroiluminaçâo, Üpo Touch muilitoque

capacitivo: Resolução de 1024x768 pixels; Contraste Dinâmico de
U 500:1; Brilho de 220 cd/m2.

MEMÓRIA: 1GbDDR3
t CONECTIVIDADE: Rede sem fio lEEE 802.11 b/g/n. Bluetooth 2.1
1'ARMAZENAMENTO: 16Gb (interna, flash); Possui ^ot micro SDHC
g para expansão, suportando cartões de até 32Gb.
f. INTERFACES: Microfone e alto-falante integrados; Saídaparafone
í!de ouvidos (conector P2 de 3.5mm); Slot SIM-CARD; Porta HOMI 1.3a.
I'CAMERAS: Frontal (res. 640x480px) e Traseira (3MP. ajuste defoco

e zoom digital): Integradas ao equiparrtenlo; Permitem Fotos/Filmes,
í SISTEMA OPERACIONAL: Android 4.1, Português-BRcomsuporte
sa Flash 10.1.
I GABINETE: Peso d bateria; 7S0g;Pos5Ui teolas de volume para
jí controle do som.

BATERIA: Interna: RecarTegávei; Polímero de liüo.
b ACESSÓRIOS: Cabo dedados USB; Carregadw bivolt aulomâlíco;

SOFTWARES/FUNCIONALIDMDES: Aplicações: acelerômetro, agenda,
, localização por GPS, sensor de luz ambiente, calendário,

•i relógio com horário mundial, alarme,calculadora, cronôme^o:
IConfiguração de proxy para Wi-fi; Decodifica os formatos; mp3, 3gp,
i; mp4, ogg. wav. Software para E-book; Software para visualização de
documentos ppt, ppU, doe, docx, xis, xisx, odl, ods, odp, pdf; Software

^ de E-mail compatível com Gmail e Microsoft Exchange- Navegador Web
I suporta Flash Player. ECMAScript e HTML 4.01 com CSS2; Software de
g conexão remota; Software para reprodução e gravação (vídeo, áudio e
^ fotografias digitais); Software de mensagem instantânea; Software de
I mapas; Software para acessoao Youlube.

1 .••••;.!

Esiio.-íiff Saia Calamis

•mFl. lí

POSITIVO Ypy

' imagem meramente ilustrativa

FNDE-TIP0 3

Niimero da ATA: .34/2014,, Validade; ,12/06/201S , >

Edital: 65/2013 Prazo de Entrega: de 45 a 129 dias, ver Anexo 1doj
Item: 63 Região: Centro-Oeste, Sudeste e Norte Quantidade: 247.600 unidades;.

Item: 06 Região: Nordeste e Sul Quantidade: 198.000 unidades"

http://www.getinfo.com.br/atas033.hti-nl

Estou à disposição para maiores informações que se façam necessárias.'

Att.

Eclcleide Queiroga | 61 3468-8713



GET Telecomunicações e Informática Ltda.

SHIN CA 07 Bloco GLoja 102 - Lago Norte - Brasília-DF [CEP 71503-507

POSITIVO
INFORMÁTICA
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

£s;.:do!lsSârii9 Cainfins

TERMO DE COMPROMISSO PAR N" 201404863/2014

Emenda(s) Parlamentar(es) 23840004/2013

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DEAÇÕESARTICULADAS - PAR

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 • PROGRAMA(S}
PLANODE AÇÕES ARTICULADAS

03•N"processo

23400004894201322

04 • NOME DA PREFEITURA
PREF MUN DE IRINEOPOLIS

06-ENDEREÇO
RUA PARANá 200 - CENTRO

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)

09-NOME

JULIANO POZZI PEREIRA

07-MUNICÍPIO
IRINEÓPOLIS

02-exercício
2013

05-N." DOCNPJ

83.102.558/0001-05

08 - UF

SC

10-CPF

455.173.049-15

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DASAÇÕES FINANCIADAS

SUBAçãO TIPO

4.2.11.26 TABLET EDUCACIONAL 7"

TOTAL GERAL

TIPO DE

SUBAçãO

EQUIPAMENTOS

ARP-

SIM

11 -CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRO

MêS INICIAL;
11/2014

MèS FINAL:

03/2015

METAS

QUANTITATIVAS

475

475

PREçO
UNITáRIO

R$ 253,00

R$ 253.00

TOTAL

R$
120.175,00

R$
120.175,00

EMPENHOS

SUBAçãO NÚMERO VALOR

4.2,11.26 2013NE681177 R$ 63,33

4.2,11.26 2013NE681156 R$ 119.936,67

TOTAL EMPENHO R$120,000,00

12 - ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)

LOCAL

4.2.11.26

COMPLEMENTOS ORçAMENTáRIOS

NOME DA SUBAçãO

ADQUIRIR, POR MEIO DE ASSISTêNCIA FINANCEIRA DOFNDE/MEC (EMENDA
PARLAMENTAR), TABLETS EDUCACIONAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.

TOTAL COMPLEMENTOS ORçAMENTáRIOS

http7/simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=prlnclpal/vlsualiZ8TermoCompromlsso&acac5=A&dcpid=43371

ANO

2013

COMPLEMENTO

ORçAMENTáRIO

175,00

R$ 175,00

1/4



13/02/2015 simec.mec.gov.br/par/par.php?moclulo=prirK:ipal/visuaiizaTermoComprornisso&acao=A&dopid=43371

{*) ITEM ASERADQUIRIDO POR ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS DO FNDE

.. MÍiiiíÓpuaS
Caiaiina

Considerando o que dispõe a LEI N® 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE N® 14/2012
Prefeitura Municipal de IRINEóPOLiS compromete-se a executar as ações elaboradas no Piano de "
Articuladas - PAR. conforme extrato supra e comas condicionantes a seguirestabelecidas:

I - Executar todas as atividades inerentes â aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste
Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Piano de Ações Articuladas - PAR, elaborado e
aprovado.

ii - Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do
PAR e das demais ações financiadas,

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no cumprimento das ações
pactuadas neste Termo de Compromisso e dentrodo cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento do objeto
pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das
despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação
reaiizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas
correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo município,
sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto n° 7.507/2011.

V- Incluir no orçamento anual do município os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de
Compromisso, nos termosestabelecidos no § 1®,doart.6®, da Lei n® 4.320,de 17 de março de 1964.

VI - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo á entrega e à
chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes,
outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da
referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento,
bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 12, § 4® e 13 da Resolução
CD/FNDE N® 14/2012.

Vil - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a
garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

Vili - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em
caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão do seu uso for igual ou
superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto iastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
Responsabiiizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente na qual os
recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança,
cuja aplicaçãodar-se-á mediantevinculação do correspondente número de operação á conta já existente.

IX - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do
presente Termo de Compromisso, inciuindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente
específica;

http://sifnec.mec.gov.br/pa^/pa^.php?modulo=p^i^cipal^isuali^aTermoCompromisso&8CSO=A&(Jopid=43371 2/4
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X- Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às
Atas de Registros de_Preços do FNDE, quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações
necessárias à. execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993; 7',~~
estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de préicos^ ii ueureoL
da autarquia para os itens contemplados neste instrumento. , cíKiedeSaníaCiílafir

patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes,
discriminados no Plano de Ações Articuiadas e adquiridos com recursos federais, sob penade, não o fazeridO;Poni/oí.!, (líU-t
arcar com a restituição financeira dosmesmos, inclusive peia instauração de Tomada de Contas Especiai (TOE
caso necessário.

Xii - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer
ação, promocional ou não, relacionada com a execução dasações pactuadas nocronograma estabelecido neste
Termo de Compromisso, respeitando asorientações relativas a condutas a serem adotadas no período eleitoral.

Xiii - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fetos relativos à execução deste Termo de
Compromisso, parafins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do
FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em suasede,
ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas
referidos no Capítulo VI. da Resolução CD/FNDE N® 14/2012.

XV -Permitir o livre acesso aos órgãos decontrole e aoFNDE a todos osatos administrativos e aos registros dos
fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

- Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituldo(s} a
via original de todo e qualquerdocumento comprobatório de despesa efetuadaá contados recursos transferidos.

XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo
FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da
União, pelo Ministério Público ou porórgãoouentidade com delegação paraesse fim.

XVIii - Não considerar os valores transferidos no cõmputo dos 25% (vinte e cinco por cento} de impostos e
transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da
Constituição Federal.

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução
CD/FNDE N® 14/2012. v k y

XX - Manter em seu poder,à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e extemo e do Ministério
Público, os comprovantes das despesas efetuadas á conta do programa, pelo prazo de 20(vinte) anos, contados
da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a
que se refere o exercício do repasse dosrecursos, a qual serádivulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.

XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária. decorrentes de
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de
Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente peia rede bancária
arrecadadora.

http://stniec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/visualizaTermoCompromisso&acao=A&dopid=43371 3/4
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XXII - Responsabilizar-se, no menor tempo possivel, por todos os procedimentos necessários à aquisição e manutenção
dos bens e equipamentos, assim como zeiar pelo reguiar uso no objetivo proposto e, quando necessário, realizar-a---
adequações na estrutura física para suportara instalação e guarda dos equipamentos adquiridos ' i.j.r,: ^,

XXIII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso.

Declaro, em complemenfâção, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição
Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os recursos próprios de responsabilidade do ente
federado estãoassegurados, conforme a Lei Orçamentária Municipal.

Brasília/DF, 06 de NOVEMBRO de 2014.

JULIANO POZZi PEREIRA

PREF MUN DE IRINEOPOLIS

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por JULIANO POZZI PEREIRA • CPF: 455.173.049-15 em 06/11/2014 21:33:00

ht^://sitnec.mec,gav,bf/par/par.php?moduío=principaI/visualizaTermoCoinpfomlsso&acao=ASdopid=43371 4/4



Prefeitura Municipal de Irin^polis
CNPJ 83.102.558/0001-05 >

Rua Paraná, 200. Centro - Cep 89440-000 - Fone/Fax (47) 3625.1111
www.irineoDolis.sc.Qov.br - E-maíl: prefeltura@irineopolis.sc.gov.br

iRINEÓPOLiS - SANTA CATARiNA

PORTARIA N 539/2014.

REFORMULA A COMPOSIÇÃO NOMINATIVA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Munícipaí de írineópolls, cidadão JÜLIANO POZZI PEREIRA, usando da
competência que lhe confere o artigo 65, inciso Vil e parágrafo único do artigo 104 da Lei
Orgânica do Município, combinado com o Artigo 105, Inciso 11, da Lei Complementar n °
007/2001 de 15/10/2001 e, amparado no que dispõe o Art. 51, § 4°, da Lei n°. 8.666/93,
consolidada:

RESOLVE:

Art. 1°. Fica reformulada a composição nominativa da Comissão Permanente de
Licitações da Administração Direta, a qual passará a atuar com a seguinte composição:

Presidente;

Rosani Rodrigues da Silva Mischka.

Secretária:

Andressa Bendiin.

Membros:

Patrícia Fabiane Froncs
Reinaldo Stasiak

Márcia Maria Kerscner

Cassiana Lais Branp Rodrigues.''

Art. 2®. No caso dé impedimento Presidente, passará a substituí-la nessa condição
a servidora Patrícia Fabiane Fronczak.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vig
Portaria n® 321/2014 de 30/06/2014 e dems

or na data de 01/01/2015, ficando revogada a
is disposições em contrário.

Dé-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de-tfTneópoiis (SC), 22 de Dezembro de 2014.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal.



Prefeitura Municipal de Irineópolis
CNPJ83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Ceniro. Cep 894<0-000
Fone/Fax (471625.1111 E-mali: prefeitura@irineopolis.9C.gciv br

1RIN6ÔP0LIS - SANTA CATARINA

• -Sís^orfeSafiíaCaisrina

Fl.n°. 3?)

LEI N" 1392/08, DE 29 DE OUTUBRO DE 2008.

"INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
de santa catarina como órgão de
PUBLICAÇÃO OFICIAL".

I

; WANDERLEl LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis,. Estado de Santa
Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e Eu
sanciono a seguinte,

i LEI

Art.T"- Fica instituído o Diário Oficial dos Mimicipios de Santa Catarina, como órgão
oficial de publicação lega! edivulgação dos atos processuais eadministrativos.
Parágrafo único. ODiário Oficial dos Municípios de que trata esta Lei, substitui a
publicação impressa e será veiculado gratuitamente no endereço eletrônico
vy^vw.diariomunicipal.sc.gQv.br. na rede mundial de computadores - Internet.

Art. 2°- A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade
jurídica e interoperalidade da Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
- Brasil.

Art, 3°- Os prazos, para todos os efeitos, serão contados a partir da data da publicação do
I Diário Oficial dos Municípios no endereço eletrônico

www.diarioinunicipal.sc.gov.br.

Art! 4° - Ochefe do Poder Executivo regulamentará a implantação do Diário Oficial dos
Municípios e indicará a data em que iniciará suaveiculação.

Art; 5°- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art; 6" - Esta Lei entra em vigor na data da suapublicação,

I

i Prefeitura Municipal de Irineópolis, em 29de outubro de 2008.

/WANDERLEl LEZ.M^
( Prefeito Mynieipãr
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Prefeitura Municipal de Iríneópolis

LEIN° 1.0J8/01 de 11 de abril de 2001.

"ESTABELFXE O MURAL PÚBLICO MUNICIPAL
COMO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

GILSON PREIST.ER, Prefeito Municipal em exercício de Irineópotis,
Estado de Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara aprovou e
eu sanciono a seguinte

LEI

Art. P- Para efeito de atendimento ao inciso XÍII, do artigo 6" da Lei n° ^666193
consolidada, define-se como imprensa Oficial do Município de Irineópolls,
estado de Santa Catarina, o Mural Público Municipal, conforme Lei n°
8Ó3/97.

Art. 29- Esta Lei entra etn vigor na data de sua publicação, revogando-se as
i disposições em contrário.

Município de Iríneópolis, 1! de abril de 2001.

I f L.'

/ Gilson Pretsler
Prefeito Municipal em exercício

'-.'•jLLrs.Vjfi.oeiiineipcijô
Estado de SaniaCalaíifta

Fl.n" 35.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ; 83.102.558/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 - Irineópolis - SC

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Estóuas Ssnía
Folha: 1/1

Excelentissimo(a) PREFEITO

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura
de procedimento licitatórío conforme especificações relacionadasabaixo. Aexistência de recursos orçamentários foi con
firmada pelo parecer contábil expedidopelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo coma legislação em vigor.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE 475 TABLET EDUCACIONAL TIPO 1( ENTRE 7 E8 POLEGADAS COM CONEXÃO WI-FI).

/cesso Adm. n®: 17/2015

Forma de Julgamento: menor preco POR ITEM
Forma Pgto. I Reajuste:
Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:
Urgência:
Vigência:

Observações:

Modalidade: Inexigibilidade ds Licitação

EM ATE 30 DIAS APÓS SOLICITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RUA: PARANÁ, 768
SIM

12 MESES

Convidados:

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa Código da Dotação Descrição da Dotação Compl. do Elemento Valor Previsto

02.05.2.006.4.4.90.00.00 00.00.00 Manutenção do Ensino Fundamental 4.4.90.52.35.00.00.00 120.175.00
Fonte de Recurso : 204 - Recursos Outros Convênios da União - Educ^ção^

/ Njotal previsto: 120.175.00

ITENS:

Item 1

1

_Quantidade Unid. Descrição

476,000 UN TABLET EDUCACIONAL TIPO 1( ENTRE 7E8 POLEGADAS (^OM CONEXÃO
Wl-FI) (01-01-26072)

Irineopoiis, 6 de Abril de 2015.

Total Geral'

Ifeço Unit. Máximo; Total F^e^sto

253,0000 120.175,00

253,0000 120.175,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.568'0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.; 89440-000 - Irineópolis - SC

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

0(a) Prefeito, JULIANO POZZI PEREIRA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,
especialmente a Lei Nr. 8.666/93 e suas alterações legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Folha; 1/1

EsiKoOeSaMa Cal2.vi3

n.nv 3^

A - Processo Nr.: 17/2015

B - Modalidade: Inexigibilidaüe de Licitação

C - Forma de Julgamento: MENOR PREGO POR ITEM
D • Forma Pgto./ Reajuste:
E - Prazo Entrega/Exec.: EM ATE30 DIAS APÔS SOLICITAÇÃO
F - Locai de Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
G - Urgência: SIM

• '̂•Vigência: 12 MESES

1• Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE 475TABLET EDUCACIONAL TIPO 1 ( ENTRE 7 E8 POLEGADAS COM CONEXÃO WI-FI).

J - Observações:

K • Convidados:

02 - Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária:

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Despesa Código da Dotação Descrição da Dotação Compl. do Elemento Valor Previsto

45 02.05.2.005.4.4 90.00.00.00.00.00

Fonte de Recurso ; 204 -

Manutenção do Ensino Fundamental

Recursos Outros Convênios da União - Educação

4.4.90.52.35.00.00.00 120.175,00

Total Previsto ; 120.175,00

Irineópolis, 6 de Abril de 2015.



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ: 83.102.558/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.; 89440-000 - Irineópolis - SC

Folha: 1/1

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação dosetorde compras e licitações paraverificar a existência de recursos orçamentários para
assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

HÁ recursos orçamentários para pagamento dasobrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
[ ] - NÃO HÁ recursos orçameniârios parapagamento das obrigações;
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nr. Processo Adm. / Ano: 17/2015

Data do Processo Adm.: 06/04/2015

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

Objeto do Processo Adm.: AQUISIÇAO DE 475 TABLET EDUCACIONAL TIPO 1( ENTRE 7 E8 POLEGADAS COM CONEXAO
Wl-Fl)

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DEIRINEOPOLIS

EslâdijdsSafitaCaíaiinâ

Fl.n° 3Q

ün.Orç. ProJ./Ativ. Elemento Despesa GompLdg Elemento . Saído DjspphiTOl' í*-;ValòrP^^^
45 02-05 2.006 4.4.90.00.00.00.00.00 4.4.90.52.35.00.00.00 145.500,00 120.175,00

Total Previsto: 120.176.00

Total Geral: 120.175,00

Irineópolis, Em

Assinatura do Responsável



ipai oeirmeopolís
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-maii: Drefeitura@ lrineoDolis.sc.qov.br

Processo Licitatório n" 17/2015

Inexigíbílidadc dc Licitação ti° 01/2015

Prefeitura Municipal de IRINEÓPOLIS - SC

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

F(.n" 33

A Prefeitura Municipal de Irineópolis/SC, através do presidente da Comissão
Permanente de l.icitações. declara que o Ex.mo Sr. Prefeito Municipal, nos termos do art. 25, caput, da
Lei n.° 8.666/93. conforme consta do Processo Licitatório 17/2015, Inexigibilidade de Licitação n.°
01/2015, declarou a INEXIGIBILIDADE de licitação, para a contratação de empresa para
fornecer 475 tablet educacional tipo I ( entre 7 e 8polegadas com conexão wi-fT), conforme processo
licitatório Pregão Eletrônico 65/2013/FNDE/MEC - Ata de adesão do Registro de Preços.

A presente declaração encontra-se plenamente fundamentada, consoante se
denota da justificativa elaborada pela Comissão de Licitações, bem como em razão dos documentos que
instruíram o processo, sendo que em relação ao preço, o mesmo se apresenta compatível com o mercado.

SC, 06 de^èhiide 2015.

o \Àrl
ROSANI RODRrGt'ÍiSDAM^AMfècHKA
Presidente da Comissão Penqaijônte de Licitações

Portaria 539/2014

MEMBRO

Patrícia Fabiane Fronczak

MEMBRO

Cassiana Laís Brand

Secretá

sa Bcndiin

Comissão de Licitação

MEMBRO

Reinaldo Stasiak

MEMBRO

Mareia Maria Kerscher

INLXICUBILIOAUI: 01/2015- Adesão (Tablets Educacionais - Positivo S.A.)



ipal delrineopoiis
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeituraíS) irineoDOlis.sc.Qov br

''63í'Nia Cstma

.JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ref. Processo Licitatório n° 17/2015

INEXIGIBILIDADE de Licitação n.® 01/2015

Caracterização da Situação; O Município ira adquirir 475 TABLET
EDUCACIONAL TIPO I (ENTRE 7E 8 POLEGADAS COM CONEXÃO WI-FI), conforme
processo Licitatorio na modalidade Pregão Eletrônico 65/2013-FNDE/MEC - através de adesão
a Ata dc Registro de Preços conforme solicitação 65493 e Ofício n° 24365/2014 -
CGARC/DIRAD/FNDE.

Descrição do Objeto: O objeto da presente é, justamente, AQUISIÇÃO DE 475
TABLET EDUCACIONAL TIPO I (ENTRE 7E 8 POLEGADAS COM CONEXÃO WI-FI),
de acordo com especificações do Edita! de Pregão Eletrônico do FNDE n" 65/2013, conforme
descrição abaixo, aos alunos da rede de ensino do município;

Item Unidad

e/

Quanti
d

Especificação Preço
unitário

Preço
total

Empresa
vencedora

01 475 TABLET EDUCACIONAL

TIPO 1 (ENTRE 7 E 8
POLEGADAS COM

CONEXÃO WI-FIÍ

253,00 120.175,0

0

POSITIVO

INFORMÁTICA
S.A

Razão da Escolha; A escolha recaiu sobre a empresa Positivo S.A - através de Recursos
de Convênio, visto que o município efetuou adesão a Ata de Registro de Preços do aludido
processo licitatório na modalidade de pregão eletrônico 65/2013, constatando-se por tanto a
inviabilidade de competição.

Do Preço: O valor total estimado a ser cobrado R$ 120.175,00 (Cento e vinte
e setenta c cinco reais).
As despesas decorrentes dos presentes contratos correrão por conta dos Recursos das
Orçamentárias;

Secretaria da Educação
Unidade 05 - Secretaria da Educação
Projeto/Atividade 2006 - Manutenção do Ensino Fundamental
Modalidade 4490 Aplicações Diretas
Complemento 44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados
Codigo reduzido; 45

iNEXiciBiLiD.^üE N" Oí/2015- Adcsão (Tableis Educacionais - Positivo S.A.)

mil cento

Dotações



sipai aeirineopoiis
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeituraO Irineopolis sc.aov.br

Da Justificativa; A presente inexigibilidade encontra respaldo no art. 25, caput da Lei
8.666/93. já que restouevidenciada a inviabilidade de competição, face os motivosjá expostos.
Irincópolis. 06 de abril de 2015.

ROSANI RODRIGUES D^ItVA MISCHKA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Portaria 539/2014

ressa Bendim

Secreta de Licitação

MEMBRO

Patrícia Fabíane Fronczak

MEMBRO

Reinaldo Stasíak

MEMBRO

Cassiana Laís Brand

MEMBRO

Mareia Maria Kerscher

INEXIGIBILIÜADL N" üi/2015- Adesão (Tablets Educacionais - Positivo S.A.)



DESPACHO DO PREFEITO MUNICIPAL

PROCESSO LICITATORIO N® 17/2015

Processo dc Inexigibilidade de Licitação n.® Oi/2015

Objeto: O objeto da presente é, Justamente, a AQUISIÇÃO DE 475 TABLET
EDUCACIONAL TIPO I ( ENTRE 7 E 8 POLEGADAS COM CONEXÃO WI-FI),, ATRAVÉS DE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2014, PROCESSO LICITATORIO, PREGÃO
ELETRÔNICO 65/2013/FNDE/MEC.

Aprovo a justificativa da Comissão Permanente de Licitações, constante do
procedimento administrativo em epígrafe, nos termos do art. 25,caput, da Lei 8.666/93, declarando a
inexigibilidade de licitação para a contratação da empresa POSITIVO INFORMÁTICA S.A.

O preço se apresenta compatível com o mercado.

Cumpra-se.

Irineópolis (SC), 06 de abril de 2015.

JULIANO POZZI PEREIRA

Prefeito Municipal

INEXIGIBILIDADE N° 01/2015-Adesão (Tablets Educacionais - Positivo S.A.)



Mpalde Irineèpoiis
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeiluraíg) irineopoiis.sc.QOv.br

Irineópolis, 06 de abril de 2015.

Ref.: Inexigibilidade de Licitação ti.® 01/2015

Senhor Prefeito,

Sana Cjiar.ra

Fl.n" JOÒ

Em atenção à solicitação efetuada por Vossa Excelência, informamos que, os recursos
para o pagamento referente à licitação mencionada, que visa a aquisição de ônibus escolar rural para
transporte de alunos correrão à conta das seguintes dotações:

Secretaria da Educação
Unidade 05 - Secretaria da Educação
Projeto/Atividade 2006 - Manutenção do Ensino Fundamental
Modalidade 4490 Aplicações Diretas
Complemento 44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados
Codigo reduzido: 45

Atenciosamente,

Maria EmíiTa SchiessI Alberti

Setor Contábil

Exmo.

Juliano Pozzi Pereira

Prefeito Municipal
Nesta
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^ ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Foltia: 1/1

CNPJ: 83.102.558/0001-05

RUA PARANA. 200

CEP' 89440-000 - Irineópoiis - SC Fl.

iudsSúíiiaüais.ina

I- ICÁ)
1

PARECER 0 O NTABIL

Em atenção asolicitação do setor de compras elicitações para verificar aexistência de recursos orçamentários para
assegurar opagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

bC4 - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo;
[ ] • nAO há recursos orçamentários para pagamento das obrigações;
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

Processo Administrativo:

Número Processo / Ano:

Data do Processo:

l^odalidade:

Objeto do Processo.

17/2015

17/2015

06/04/2015

Inexigibilidade de l.icitaçâo

AQUISIÇÃO OE 475
WI-FI).

TABLET EDUCACIONAL TIPO 1(ENTRE 7E8POLEGADAS COM CONEXÃO

Kcu-unsu

'Cc^ Red.

o unvnivi

Un.Orç. Proj./Átiv. Elemento Despesa Compl.do Elemènto SaláôCotgçip'- ^ ^vVáfQr,Prévl?to.

45 02.05 2.006 4.4.90.00.00.00.00.00 4.4.90.52.35.00.00.00 145.501,00 120-175,00

Total Previsto: 120.175,00

Total Gerai; 120.175,00

Irineópolls, Em ..CÊ/..C

Assinatura do Responsável



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código
reduzido Dotação Descrição elemento

lf,f:Gi;,G:.pxercIcio de 2015
BiadooeSaniaCafitrina

Pagtna: 1/1

Fl, • - " •."•_íb3

Educação Pe8soal^^:S^o.Bloç|ueado SaldoAtual
Entidade: 1 - PREFBTURAMUNICIFAL DE IRINEOPOLIS

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO
Proj./Atlv 2.006 Manutenção do Ensino Fundamental

33 3.1.90.00.00.00.00.00 0193AplicacoesDiretas Sim Sim 0,00 3.321.585,50
34 3.1.90.00.00.00.00.000194AplicaçõesDiretas Sim Sim 0,00 1.114.983,71
35 3.3.90.00.00.00.00.00 0100Aplicações Diretas Não Não 0,00 10.000,00
36 3.3.90.00.00.00.00.00 0189 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 572.000,00
37 3.3.90.00.00.00.00.00 0190 Aplicações Diretas Sim Não 0.00 2.000,00
38 3.3,90.00.00.00.00.000194ApiicacoesDiretas Sim Não 0,00 699.800,00
39 3.3.90.00.00.00.00.000198AplicaçõesDiretas Sim Não 0,00 181.000,00
40 3.3.90.00.00.00.00.000199Aplicacoes Diretas Sim Não 0.00 10.000,00
41 3.3.90.00.00.00.00.00 0205Aplicações Diretas Sim Não 0,00 259.950,00
42 3.3.90.00.00.00.00.00 0257 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 304.703,55
43 4.4.90.00.00.00.GO.00 0140Aplicacoes Diretas Não Não 0,00 500,00
44 4.4.90.00.00.00.00.00 0194Aplicações Diretas Sim Não 0,00 81.180,00
45 4.4.90.00.00.00.00.00 0204Aplicações Diretas Sim Não 0,00 453.000,00
46 4.4.90.00.00.00.00.00 0205Aplicacoes Diretas Sim Não 0,00 11.000,00
47 4.4-90.00-00.00.00.00 0257AplicaçõesDiretas Sim Não 0,00 33.000,00

Total do Projeto/Atiwdade: 7.054.702,76

Total da Unidade: 7.054.702,76

Total do Órgão: 7.054.702,76

Total da Entidade: 7.054.702.76

Total Gerai: 7.054.702,76


