
Prefeitura MunlGlpal de Iríneópoiis
CNPJ 83,102.558/0001-05

Rja Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
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DECRETO NR. 1.684/2007

REGULAMENTA O SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS NO ARTIGO 15, DA LEI FEDERAL N®
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando
da competência que lhe confere o inciso 1, do artigo 8° e inciso Vil do artigo 65 da Lei
Orgânica do Município, e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo
105, Inciso II, da Lei Complementar n." 007/2001 de 15/10/2001, e nos termos do
disposto no Artigo 15 da Lei Federai n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993,

DEC RETA:

Art.l.® - As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando efetuadas
pelo Sistema de Registro de Preços , no âmbito da Administração direta, autárquica e
fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economias mistas e
demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município de Irineópolis,
obedecerão ao disposto neste Decreto.

Parágrafo único -_Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes
definições:

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos â prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações
futuras;

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores,
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas
no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

in - Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

IV - Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do
SRP e integra a Ata de Registro de Preços.

Art. 2" Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:
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^^^cterísticas do bem ou serviço, houver necessidade de contratações

iír. conveniente à aquisição de bens com previsão de entregas
nulíatóbüiçôêsT''''''" àAdministração para odesempenho

Sén"d?m™?o s'" »aquisição de bens ou a contratação de serviços paraatendimento amais de um orgao ou entidade, ou aprogramas de governo;

^rrmS,ta?:';eTã AdmLÍtríS^ ^
conrorrênSfnr^^ licitação para registro de preços será realizada na modalidade deconcorrência ou de pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis n°s 8 666 de 21

£ met:': ''''' ' amplapesquisa

tino técnirt nrímodalidade de concorrência, o
fund^entLorií ^m T?'® gerenciador e mediante despacho devidamentelunüamentado da autondade maxima do órgão ou entidade.

rfíoí gercnciador a prática de todos os atos de controle eadministração do SRP, e ainda o seguinte:

correspondência eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e
entidades para participarem do registro de preços;

II •consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequaçao dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender
aos requisitos de padronização e racionalização;

necessários à instrução processual para a realização do

rasottm licitatorio pertmente. inclusive a documentação das justificativas noscasos em quea restrição a competição for admissível pela lei;

IV • re^izar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a
serem licitados;

ÍL b Jnnto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a serlicitado, inclusive quanto aos quantitativos e projeto básico;

uecreton" 1.bb^zü07 - Regulamenta oSistema de Registro de Preço"
/r



Prefeitura Municipal de Irineópoiis
CNPJ 83.102,558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: DrefBllura@lríneoDolis.sc.gov-br

VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais
como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos
participantes:

Vn - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,
obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos
participantes da Ata;

Vni - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de
Registro de Preços;

IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das
peculiaridades do SRP e coordenar, com os órgãos participantes, a qualificação mínima
dos respectivos gestores indicados.

§ 3° O órgão participante do registro de preços será responsável pela
manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o
encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma de
contratação e respectivas especificações ou projeto básico, nos termos da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte,
devendo ainda:

I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para sua inclusão no registro
de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade
competente;

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado,
antes da realização do procedimento licitatório;

in - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas
alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o
correto cumprimento de suas disposições, logo após concluído o procedimento
licitatório.

§ 4® Cabe ao órgão participante indicar o gestor do contrato, ao qual, além das
atribuições previstas no art. 67 da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, compete:

I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de
contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os
valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a
contratação efetivamente realizada;
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n • assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser
procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados,
informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

in - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao
cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em
coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;

IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor
em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços,
as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a
recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços.

Art. 4® O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser
superiora um ano, computadas neste as eventuais prorrogações.

§ 1° Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as
disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido
0 disposto no art. 57 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 2® É admitida à prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, § 4°,
da Lei n® 8.666, de 1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa,
satisfeitos os demais requisitos desta norma.

Art. 5® A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de
serviços, poderá subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado
técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade,
observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega
ou de prestação dos serviços.

Parágrafo único. No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da
unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados esperados, e será
observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame.
Nestes casos, deverá ser evitada a contratação, num mesmo órgão e entidade, de mais
de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, com
vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização.

Art. 6® Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos
fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja
atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:

1 - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em
órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços;
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n . qu^do das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a
ordem de classificação das empresas constantes da Ata;

III - os orgaos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de
contratação, recoirerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que
este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a
qu^tidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, e as
ofertas sejam em valor mferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros
preços.

Art. 7° Aexistência de preços registrados não obriga a Administração a firmar
as contratações que deles poderão advir facultando-se a realização de licitação especifica
para a aquisiçao pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência
de fornecimento em igualdade de condições.

Art. 8-» AAta de Registro de Preços, durante suavigência, poderá ser utilizada
por qualquer orgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame
ücitatorio, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

§ 1° Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
mteresse junto ao orgao gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores c respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
ciassiiicaçao.

§ 2® Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento, independentemente dos quanütativos registrados em Ata, desde que este
fomeamento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

§ 3 Ag aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.

Art. 9 Oedital de licitação pararegistro depreços contemplará, no mínimo:

I - aespecificação/descriçào do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários
e suficientes, cora nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço,
inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotada;

II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;
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III - o preço unitário máximo que a Administração se dispõe a pagar, por contratação,
consideradas as estimativas de quantidades a serem adquiridas;

IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;

V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e,
complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência,
periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e
utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a
serem adotados;

VI - o prazo de validade do registro de preço;

Vn - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço;

Vin - os modelos de planilhas dc custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de
contratos, no caso de prestação de serviços;

IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.

Parágrafo único. O edital poderá admitir, como critério de classificação das
propostas, a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos
de peças de veículos, medicamentos, passagens aéreas, manutenções e outros similares.

Art. 10. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada
a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará
os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.

Art. 11. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo
órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da
Lein° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 12. O controle dos preços registrados será exercido com base na
dinâmica do mercado, podendo caracterizar, justificadamente, redução ou elevação de
seus valores.

§ 1° O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.

CScretõn" 1.684/2007 - Regulamenta o Sistema de Registro de Preços
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§ 2° Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tomar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá;

I - convocar o fornecedor, independentemente de sua solicitação, visando à negociação
para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado, mantendo o mesmo
objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta;

II - fmstrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

m - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3° Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados,
estes poderão ser alterados para garantia do equilíbrio econômico financeiro mediante
requerimento devidamente comprovado, ou alternativamente, caso o fornecedor não
possa cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 4® A comprovação mencionada no parágrafo anterior será feita por meio de
documentos, tais como lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição de
matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da
proposta e do momento do pedido de desoneração do compromisso;

§ 5® A administração, simultaneamente ou após a desoneração, poderá requerer
aos licitantes que forem habilitados na licitação para o Registro de Preços, para o
respectivo item, a apresentação de nova proposta, julgando-as de acordo com a nova
planilha de custos ou nova pesquisa de mercado ou promover licitação convencional
especifica para o item.

Art. 13. O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I - descumprír ^ condições da Ata de Registro de Preços;

II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

in - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;

IV - tiver presentes razões de interesse público.
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§ 1® O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o
contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente
do órgão gerenciador.

§ 2® O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na
ocorrência de fato superveniente que venhacomprometer a perfeita execução contratual,
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

Art. 14. Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na
operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem assim ^na
automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos órgãos
gerenciador e participante.

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Irineópolis, 08 de novembro de 2007.

ANDERLEI LEZAN-'

Prefeito Municipal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ; 83.102.658/0001-05
RUA PARANA, 200
C.E.P.; 89440-000 • Irineópolis •SC

PARECER CQNITÁRt L

! !" orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotaçâo(ões)t ] - NAO HA recursos orçamentários para pagamento das obrigações:
[ ] - Despesas Extra Orçamentárias.

DADOS DQ PROCESSO HF rniuiPPA.

28/2015

27/2015

20/05/2015

PREGÃO PRESENCIAL

Folha: 1/2

especiflcada(s) abaixo;

Processo Administrativo:

Número Processo / Ano:

Data do Processo:

Modalidade:

Objeto do Processo:

SÍTeMÍSSa?" destinados adiversos departamentos.

RECURSOS ORÇAMEMÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
Cod.Red.: Un.Orç. Proj./AtiV;

02.03 2.002

02.03 2.002

02.03 2.002

24 02.04 2.004

27 02.04 2.004

27 02.04 2.004

38 02.05 2.006

42 02.05 2.006

44 02.05 2.006

44 02.05 2.006

47 02.05 2.006

47 02.05 2.006

63 02.05 2.011

65 02.05 2.011

65 02.05 2.011

112 02.09 2.018

115 02.09 2,018

115 02.09 2.018

130 02.10 2.020

Elemento Despesa

3.3.90.00.00.00.00.00

4.4.90.00.00.00.00.00

4.4.90.00.00,00.00.00

3.3.90.00.00.00.00.00

4.4.90,00.00.00.00.00

4.4.90.00.00.00.00.00

3.3.90.00.00.00.00,00

3.3.90.00.00,00,00.00

4,4.90.00,00.00.00.00

4.4.90,00.00.00.00.00

4.4.90.00.00.00.00.00

4.4.90.00.00.00.00.00

3.3.90.00.00.00,00.00

4,4.90.00,00.00.00.00

4.4.90.00.00.00.00.00

3,3,90.00.00.00.00.00

Compl.do Elemento

3.3.90.30.17,00.00.00

4,4.90,52,30.00.00.00

4.4.90.52.35.00,00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

4.4.90.52.30.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3,3.90.30,17.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00,00

4.4.90.52.30,00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

4.4.90.52.30.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3.3.90.30.17.00.00.00

4.4.90.52,30.00.00.00

4.4.90,52.35.00.00.00

3.3.90.30.17,00.00.00

4.4.90.00.00.00.00,00 4,4,90.52.30.00.00.00

4,4.90.00.00.00,00.00 4.4.90.52.35.00.00.00

4.4.90.00.00.00.00.00 4.4.90.52.30.00.00.00

Saldo Dotação

44.491,78

7.905.20

7.905,20

35.964,28

4,243,00

4,243.00

654.174,86

33.634,14

9.804,00

9.804.00

5.175,46

6.175,48

130.031,66

11.919,25

11.919.25

15,078,04

11.419,98

11,419.98

26,00

Valor PrèvTsto

1.00

1,00

1,00

1.00

1.00

1,00

1.00

1,00

1.00

1,00

1.00

1,00

1,00

1.00

1.00

1.00

1.00

1,00

1,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

CNPJ; 83.102.558/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.: 89440-000 • Irineópolls - SC

PARECER CONTÁBIL

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Folha: 2/2

:SS5d.Red<. iUniOrç, ;Proj./AtÍVK Eleméiito Despesa .Gèmpí.tioiElemento SalcioDotàção ',ValorPrevísto>"
130 02.10 2.020 4.4.90.00.00.00.00.00 4.4,90.52.35.00.00.00 26,00 1,00

Total Previsto; 20,00

Total Geral: 20,00

Irineópolis, Em /.,.. /

Assinatura do Responsável

pãl



ESTADO DE SÀNTACATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código
reduzido Dotação Descrição elemento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO

Proj./Ativ. 2.011 Manutenção do Ensino Infantil

Educação Pessci^

Exercício de 2015

Página: 1/1

gueado Saldo Atual

61 3.1.90.00.00.00.00.00 0193 Aplicações Diretas Sim Sim 0,00 275.000.00

62 3.1.90.0000.00,00.00 0257 Aplicações Diretas Sim Sim 0.00 704.357,50

63 3.3.90.00.00.00.Q0.00 0257 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 130,031,66''

64 4.4.90.00.00.00.00.00 0140 Aplicações Diretas Não Não 0.00 550,00

65 4.4.90.00.00.00.00.00 0194 Aplicações Diretas Sim Não 0.00 11.919,25^

.66 4.4.90.00.00.00.00.00 0257 Aplicações Diretas Sim Não 0.00 0,00

67.000,00172 4.4.90.00.00.00.00.00 0255 Aplicações Diretas Sim Não 0,00

Total do Projeto/Atividade: 1.188.858,41

Total da Unidade: 1.188.858,41

Total do Órgão:

Total da Entidade:

1.188.856.41

1.188.858,41

Total Geral: 1.180.858,41



ESTADO DE SÀNTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código
reduzido Dotagão Descrição cfemento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNiCiPAL DE iRiNEOPOLiS

Ôrgáo; 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Pfoj./AtiV. 2-018 Manulenção do Transporte Rodoviário.

, V

Vv ( ^
Educação Pes^oaLl Saido-eiM

'•* r-A 'i\

"7

Exercido de 2015

Página: 1/1

OQueedo Saldo Atuai

109 3.1.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicações Diretas Não Sim 0.00 349.341,70

110 3.2.90.00.00,00.00.00 0100 Aplicações Diretas Não Não 0,00 94.936,40

111 3.3.50.00.00.00.00.00 0100 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Não Não 0,00 20.800,00

112 3,3.90.00.00.00,00.00 0100 Aplicações Diretas Não Não 24,900,00 78,04 1/

113 3.3.90.00.00.00.00.00 0255 Aplicações Diretas Não Não 0,00 10.987,00

114 3.3.90.00.00.00.00.00 0256 Aplicações Diretas Não Não 0,00 987,00

115 4.4,90.00,00.00.00.00 0100 Aplicações Diretas Não Não 9.026,52 21.419,98 l'

116 4.4.90.00.00.00.00.00 0140 Aplicações Diretas Não Não 0,00 17.550,00

117 4.4.90.00.00.00.00.00 0255 Aplicações Diretas Não Não 0,00 18.104,58

118 4.4.90.00,00.00.00.00 0256 Aplicações Diretas Não Não 0,00 987,00

166 4.4.90.00.00.00.00.00 3140 Aplicações Diretas Não Não 0,00 9.817,42

119 4.6.90.00.00,00.00.00 0100 Aplicações Diretas Não Não 0,00 65.598,56

Total do Projelo/Atlvidade:

Total da Unidade:

Total do Órgão:

Total da Entidade:

Total Gerai:

610.607,68

610.607,68

610.607,68

610.607,68

610,607,68



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código
reduzido

Dotação Descrição elemento Educação Pessoal

lí® 2015

Página: 1/1

Saldo Atual

Entidade; 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Ôrgio: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade; 04 SECRETARIA DA FAZENDA

ProJVAtiv. 2.004 Manutenção da Secretariada Fazenda.

23 3.1.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicacoes Diretas Não Sim 0.00 175.848,75

24 3.3.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicacoes Diretas Não Não 0,00 35.964.28

25 3.3.90.00.00.00.00.00 0255 Aplicacoes Diretas Não Não 0,00 10.096,76

26 3.3.90.00.00.00.00.00 0256 Aplicacoes Diretas Não Não 0,00 229,11

169 3.3.90.00.00.00.00.00 3256 Aplicacoes Diretas Não Não 0,00 0,00

27 4.4.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicacoes Diretas Não Não 0,00 4.243,00

Total do Projeto/Atividade:

Total da Unidade:

Totaldo Órgão:

Total da Entidade:

Total Geral:

226.381.90

226.381,90

226.381,90

226.381,90

226.381,90



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código
reduzido

Dotação Descrição elemento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 03 SECRETARIAOAADMINISTRACAO

Proj./Ativ. 2.002 Manutenção da Secretaria da Administração.

k. FLS. n*
3

Exercido de 2016

Página: 1/1

\<y /•— o:--
Educação Pès^l / Sald^.Blòqueado Saldo Atual

4 3.1.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicações Diretas Não Sim 0.00 327.661,17

5 3.2.90.00.00.00.00.00 0100 /^licacoea Diretas Não Não 0.00 30.214,25

6 3.3.50.00.00.00.00.00 0100 Transferendas a Instituições Privadas sem Fins Não Não 0.00 97.973.00

1/"7 _. 3.3.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicações Diretas Não Não 52.000,00 49.142.01

8 3.3.90.00.00.00.00.00 0255 Aplicações Diretas Não Não 0,00 54.935,00

-i5L . 4.4.90.00.00.00.00.00 0100 /^licacoes Diretas Não Não 0.00 7,905,20
1/

10 4.4.90.00.00.00.00.00 0256 Aplicações Diretas Não Não 0.00 10.987,00

11 4.6.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicacces Diretas Não Não 0.00 24.171.40

Total do Projeto/Atividade: 602.989.03

Total da Unidade: 602.989.03

Total do Órgão: 602.989.03

Total da EnUdade: 602.989.03

Total Geral: 602.989,03



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS
Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código
reduzido Dotação Descrição elemento

Entidade; 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Ôrgâo: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA OAEDUCACAO

Proj./Ativ. 2.006 Manutenção do Ensino Fundamental

Exercício de 2015

Página: 1/1

Educação Pessoal! .SaldO Bloqueado Saldo Atual

l/'

33 3.1.90.00.00.00.00.00 0193 Aplicações Diretas Sim Sim 0,00 2.514.917,63

34 3.1.90.00.00.00.00.00 0194 Aplicações Diretas Sim Sim 0,00 632.456.58

35 3.3.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicações Diretas Não Não 0.00 10.000,00

36 3.3.90.00.00.00.00.00 0189 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 366.884,85

37 3.3.90.00.00.00.00.00 0190 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 2.000,00

as. 3.3.90.00,00.00.00.00 0194 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 654.174,86

39 3.3.90.00.00.00.00.00 0198 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 163.972,91

40 3.3.90.00.00.00.00.00 0199 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 10.000,00

41 3.3.90.00.00.00.00.00 0205 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 175.990,00

42 3.3.90.00.00.00.00.00 0257 Aplicações Diretas Sim Não 0.00 34.280,28

170 3.3.90.00.00.00.00.00 0204 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 0.00

43 4.4,90.00.00.00.00.00 0140 Aplicações Diretas Não Não 0,00 500,00

44 4,4.90.00.00.00.00.00 0194 Aplicações Diretas Sim Não 0.00 9.804,00

45 4.4.90.00.00.00.00.00 0204 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 25.325,00

46 4.4.90.00.00.00.00.00 0205 Aplicações Diretas Sim Não 0.00 11.000,00

.47 4.4.90.00.00.00.00.00 0257 Aplicações Diretas Sim Não 0,00 6.175.48

Total do Projeto/Atividade;

Total da Unidade:

Totaldo Ôrgâo:

Total da Entidade:

Total Geral:

\/

4.817.481,59

4.617.481,59

4.817.481,59

4.617.481,59

4.617.481,59



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Relação da Despesa Com Saldo Atual

Código
reduzido

Dotação Descrição elemento

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

Orgâo: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 10 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Proj./Ativ. 2.020 Manutenção de Programas de Assisténda Social.

, Exercido ds 2015
Página: 1/1

FLS.n»

Educação R^oal Saldo Atuai

124 3.1.90.00.00.00.00.00 0100 Adicacoes Diretas Não Sim 0,00 100.949,80

126 3.2.90.00.00.00.00.00 0100 Aplicações Diretas Não Não 0,00 550,00

126 3.3.50.00.00.00.00.00 0100 Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Não Não 0,00 42.500,00

127 3.3.90.00.00.00.00.00 0100 Apiicacoes Diretas Não Não 0,00 54.769,95

128 3.3.90.00.00.00.00.00 0255 Aplicações Diretas Não Não 0,00 100,00

129 3.3.90.00.00.00.00.00 0256 Apiicacoes Diretas Não Não 0,00 100,00

yi3o 4.4.90.00.00.00.00.00 0100 Apiicacoes Diretas Não Não 0,00 26,00

131 4.4.90.00.00.00.00.00 02SS Apiicacoes Diretas Não Não 0,00 59.900,00

132 4.4.90.00.00.00.00.00 0256 Apiicacoes Diretas Nâc Não 0,00 100,00

167 4.4.90.00.00.00.00.00 3100 Apiicacoes Diretas Não Não 0,00 10.988,76

168 4.4.90.00.00.00.00.00 3256 Apiicacoes Diretas Não Não 0,00 0,00

133 4.6.90.00.00.00.00.00 0100 Apiicacoes Diretas Não Não 0,00 550,00

Total do Projeto/Atividade: 270.554,51

Total da Unidade: 270.554,51

Total do Órgão: 270.554,51

Total da Entidade: 270.554,51

Total Geral: 270.554,51



01. PREÂMBULO

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N." 27/2015
PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2015

REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, por intermédio de seu
PREGOEIRO, designado pela Portaria 540/2014, comunica aos interessados que está promovendo o
Processo Licitatório de n.° 27/2015, na Modalidade Pregão, com adjudicação por item, do tipo Presencial
com registro depreço, conforme dispõe a Lei n.° 10.520, de 17 dejulho de 2002, com aplicação subsidiária
da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, vigente e pertinente à matéria. Os envelopes de n.® 01 contendo
as propostas de preços e de n.® 02, contendo a documentação de habilitação serão recebidos pelo Pregoeiro,
no Centro Administrativo Municipal, situado a Rua Paraná, n® 200 - Irineópolis - SC, CEP 89440-000, até
as 09:00 horas do dia 08 de junho de 2015. iniciando-se a Sessão Pública no mesmo dia e local.

02. OBJETO

2.1, A presente licitação tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, JUNTO A PREFEITURA
MUNICIPAL, conforme descrição abaixo:

Item Old Descrição

01
11

Microcompulador com configuração:
Processador de 3.1 Ghz, 6mb cache, 4 núcleos reais, arquitetura 22nm, DMI 5 GT/s, TDP Máximo de 84w, suporte a

SSE4.1/4.2, AVX, 64 bits, 2 canais de memória até 1600, 32gb Max, 25.6 de banda máxima da memória, gráfico
embutido com freqüência de 35CMHz, até 3 displays;

PlacaMãecompatível como processador acima, 2 slots DDR3 dualchannel, 1siot PCI Express 2.0 xl6, 2 slots PCl Exprcss
xl, vídeointegrado, 2xSata3Gb/s,2xSata6Gb/s,Lan gigabit, áudio de 8 canaisemalta definição comsuporte a áudio
para o painel frontal, 4x USB 2.0 no painel traseiro e 2x USB 3.0 no painel traseiro, modo de bios simplificado e
avançado com conflguraçilopor mouse USB.

Kitgabinete com fonte, teclado, mouse e caixade somcompatível como equipamento:
HD de 500 GB, Interface: SATA 3.0Gbps, Tamanho do BuRcr DRAM:8 MB,
Orivc de DVD-RW

Memória de 4 GB, compatível com o equipamento;

02 11
Monitor LCD TFT I9.S" Wldescrccn 16:9: retroiluminaçâo LED, resolução:
de resposta de 5ms, OSD cm Portuauês, bivolt, oreto.

t00x900®^z, contraste 10.000.000:1, tempo
03 11

Nobrcak Potência nominal de 6fl0VA: Entrada Bivolt automática (1 lOV/220
Start, recarea automática da bateria (mesmo quando desliaado).

/) com saída 1iOV, com 6 tomadas, 1'unçâo DC

04 03
Roteador Wireless N 300MBPS sem fio com 3 antenas de 3dbi destacáv

configuração rápida com o computador.
is, 4 portas LAN ^1 porta WAN, Botão de

05 03
Caixa de Cabo de Rede CATSe para uso Interno: 4 pares, condutores s(
decrescente com 305m.

lidos de cobre nu, 24AWG, marcação métrica

06 04

Impressora Muitifuncional Laser Preto e Branco 1 \
Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar. Fax 1 \
Velocidade de Impressão normal: Até25 ppm. Resolução de impressão ótima: 600!x 600dpl x2 dpi. Emulação! 1
Impressão em frente everso, Processador: 500 Mhz, Memória: 128MB, Display LCD informativo, Cicio de ser^
8000 páginas. Conectividade: Interface USB 2.0,
Porta para rede Ethernet IO/IOOBase-T, Porta RJ-11 para telefone. Bandeja de entrada para 250 folhas, bandeja p
folhas: 100, Especificação do Scanner: Base plana, alimeniador automático de documentos (ADF) com capacidat
Formatos dos arquivos digitalizados, JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG, Resolução de digitalização, óptica:
Até 1200 dpi. Configurações de redução/ampliaçãode cópia de 25 até
400%, Velocidadede digitalização através de ADF prelo,cores: Até 15 ppm. Compatível com Windows 7, XP, \
2003, Server2008. Acomoanhando transformador de 110 Dara220 com ootencia de lOOOVA.

CL 5, PCL 6.
ço mensal: Até

ra saída de

; de 35 folhas,

ista, Server

07 02

impressora Multifuncional Laser Colorida /
Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar j
Velocidade de Impressão cm prelo: Até 17 ppm. Velocidadeda Impressão Colorida: 4 ppm. Resolução de Imoressão ótima para
preto e colorido: 600x600dpi. Processador: 600Mhz, Memória: i28MB, Disoiav LCD informativo Coloridgf Ciclo deserviço

PROCESSO LICITATÓRIO N° 27/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2015 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN£0kMÁTlCA
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08 300

09 20

10 04
II 02

12 04

13 10

14 10

15 02

16 05

17 02

18 02

19 02

20 04

Até I200dpi, Configurações de reduçâo/ampliaçao de cópia de 25 até
400 ACompative) com_ Windows 8. Windows 7, XP Acompanhando transformador de 110 para 220 com no-eneia H. .nnn^M
conector oe Kefle KJ45 para cabo dc rede Cat5e, atende FCC 68.S (EMIV ^

Hub: com8 portasEthemet(10/1001. "
_Switch: com 16 portas Ethernet (10/1001 com suporte para rat-li
Transformador 110/220 lOOOVA ^ ^
FonleATXaSQW
Cabo de forca tripolarpadrSo novo
Testador de Cabo de rede: Conexões RJ45 eRJ 11. Acompanha bolsa para transporte e ha.eHa

Cariap de memória Micro SP 32giga classe 10
Pcndrive I6GB

Memória RAM4GB DDR3PC3-10600

^o'rrcoSiaror."° ^ N. funçõc de alimentação POE. Botão de configuração rápida

Adm^istocân Fní H1 departamentos esecretarias:
ínnk oàn? t ^^^!"^ '̂/"fr3®strutura, Gabinete, Desenvolvimento Comunitário eEducação. Sendo que a
eau ^entnfd necessidade da atualização de equipamentos ultrapassados, implantação de novos

fnifacão adquiridos, serão para substituição de equipamentos mais antigos, etambém para
íd tenl I T f estão precisando, pois autilização de informática hoje, éindispensável ao bom funcionamento earealização dos serviços.

Drlsenípdilnfr'''proponente que deixar de atender alguma exigência dopresente Edital, especialmente aquelas que apresentarem produtos fora das especificações contidas no Edital
If'? '"T ^ 'odPs os custos referentes áentrega do objeto, oqual deverá ser entreguenas dependencas da Prefeitura Municipal de Irineópolis, pela empresa vencedora do presente certame.

03. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO

3.1 - Poderão participar deste Pregão, as iicitantes que:
3.1.1 - Desempenham atividades pertinentes ecompatíveis com/oo^
3.1.2 - Atendam as exigências constantes neste edital e nis seus

documentação requerida.

3.2 Não será admitida nesta licitação aparticipação de empresai:

liquidaçãÔ '̂̂ ~ P"" processo de falência, sob concurst de credores e\i dissolução ou em
Adrr.1?'? ~-^"d^ suspeuso de licitar econtratar Jom oMinistérioV Justiça ou com

Idmlnl^SpubHca!""' "" "
oa ai„da'-"ai;Í:;r5 1"fe^aTe ™

3.2.4 Estrangeiras que não funcionem no país.

04. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

deste Pregão;
lexos, inclusive quanto a

PROCESSO LICITATORIO N° 27/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 16/20! 5- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN
•RMÁTICA
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icipaide irineõpolís
CNPJ 83,102.558/0001-05

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

4.]^ Será realizado ocredenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na
comprovação de que possuem poderes para formular propostas e praticar os demais atos inerentes ao
certame. Anão comprovação de que ointeressado ou seu representante legal possui poderes especíncos para
amar no certame, impedira a licitante de ofertar lances verbais, íavrando-se, em ata, oocorrido. Em nenhuma
hipótese serão recebidas propostas edocumentação fora do prazo estabelecido neste Edital.

4.1.1. - No ato do credenciamento o licitante deverá apresentar;
Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores, ou
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício, com as alterações.
Carta de credenciamento (modelo sugestivo no Anexo II do Edital) ou Procuração, com firma
reconhecida em Cartório, e deverá ser entregue ao Pregoeiro juntamente com os envelopes, ficando
arquivada no Processo Licitatório.
Na hipótese do licitante representante ser sócio devera comprovar através do Contrato Social ou
alteração contratual, juntamente com copia do CPF e RG.
Declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (modelo sugestivo no
Anexo III do edital) e entregarão os envelopes contendo indicação do objeto e do preço oferecidos,
procedendo-se à sua imediata abertura eàverificação da conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento convocatório (conforme artigo 4°, inciso VII, Lei n° 10.520/02).
Se a empresa proponente for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e desejar usufruir dos
benefícios da LC 123/06, deverá obrigatoriamente no ato do credenciamento apresentar Prova de que se
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, através de Certidão da Junta Comercial do
Estado, de acordo com artigo 8° da Instrução Normativa n° 103/2007, de 30/07/2007.
A proponente que for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar algum documento
quanto a regularidade fiscal com restrições, deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de que
cumpre com habilitação, com exceção do artigo 43 da LC 123/06, no ato do credenciamento, sob pena de
preclusão dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar n° 123/2006.

4.2 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o pregoeiro receberá os envelopes
contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos para a habilitação, em envelopes distintos,
fechados, contendo, na parte externa, além do nome da empresa, aseguinte^ideqtificação:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A) PROCESSO LICITATORIO N". 27/2015
PREGÃO PRESENCIALN". 16/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
EMPRESA

ENVELOPE N°. 01 - PROPOSTA COMERCIAL

B) PROCESSO LICITATORIO N". 27/2015
PREGÃO PRESENCIAL N". 16/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
EMPRESA

ENVELOPE N". 02 - DOCUMENTAÇÃO

#'-«r A

05. DA PROPOSTA COMERCIAL

I

PROCESSO LICITATORIO N" 27/2015 - PREOÀ^RESENCiA^N^OI^^QUISIÇÂ^QWP^ENTO^^^roRMÁTIC^^™''̂
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5.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope n.
indicados nos sub-itens a seguir:

01 deverá ser apresentada na forma e requisitos

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)

j)

k)

I)

n)
o)

P)

q)

r)

Aproposta de preços deverá além de ser impressa eletronicamente ou datilografada em papel com
identificação da empresa, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, identificada, datada e assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante
legalda proponente.
Gravada exclusivamente em PEN DRIVE ou CD, elaborada usando o sistema Betha Autocotação,
através de orientações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Irineópolis, solicitadas através de e-mail
(licitacao@irineopolis.sc.gov.br ou andressa@irineopolis.5c.gov.br>.
ATENÇAO;_o PEN DRIVE ou CD deverá ser testado pelo proponente, antes de ser enviado para a
licitação, sendo que, em caso de problemas na leitura do arquivo o mesmo será desclassificado.
Conter razão social completa, endereço e CNPJ da proponente, sendo este último, obrigatoriamente o
mesmo da Nota de Empenho e daNota Fiscal, caso seja vencedora docertame.
Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do Anexo I, constando
preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o inciso IV
do artigo 43 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e global) em
algarismo e ovalor global da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional
(R$), considerando as condições deste edital. Havendo divergência entre os preços unitário e total, serão
levados em consideração os preços unitários.
Conter declaração de que o(s) objeto(s) ofertados atendem todas asespecificações descritas no Edital.
E obrigatório informar a MARCA dos itens cotados.
Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposições deste edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquelas
manifestamente inexequíveis, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou
excessivos, ou aquelas que ofertarem alternativas.
A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste edital, nem preços ou vantagens baseados
nas ofertasdas demais proponentes;
Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por
conta do proponente.
O PEN DRIVE ou CD deverá estar dentro do envelope de m^opo&ta de preços e o mesmo será
devolvido no final dasessão. /

m) Para o item 01 deverá ser apresentado a especificação técnici, marca e
processador do computador.
Para os itens 06 e 07 deverá serapresentado a especificação técnici, marca e model)
Para todos os outros itens deverão serapresentados a marca do proputo cotado;
Conter declaração de que o(s) objeto(s) ofertados atendem tòdas as especificações descritas no
Edital;
No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostosA taxas e encargos
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;
Deverá informar prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os equipameni os.

qqdelo da placa mãe e

Parágrafo único —Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamen^ por parte do
Pregoeiro, solicita-se às empresas proponentes que apresentem suas propostas coiuorme o modelo
constante do Anexo IVdo Edital, tendo em vista que as licitações estão sendo elaboradas pelo Sistema
Betha Autocotação.
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06. HABILITAÇÃO

No envelope n." 02 - Documentação deverá constar os seguintes documentos:

6.1. Habilitação Jurídica:

a) Registro Comercial no caso de empresa individual ou
• Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de

aSmimÍaZrou acompanhado de documentos de eleição de seus
• -erSõjoYLZçit"' "= P'-" 1= .m

Í ^ '" '̂''Sténcia de Fatos Supervenientes Impeditivos daQuahfícaçao devidamente assinada conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.

c) Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela não incorre em qualquer das
condiço^es impeditivas, de acordo com omodelo constante no Anexo VII deste Edital, especiEcando'
. Que nao foi declarada inidonea por ato do Poder Público;
.Que não está impedido de transacionar com aAdministração Pública'
. Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por
outro motivo Igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5(cinco) anos;
.Que nao incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93.

6.2. Regularidade Fiscal:

a)
b)

c)

d)
e)

0

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ),
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do hcitante, pertinente ao seu ramo de atividade ecompatível com oobjeto contratual.
Prova de Regularidade de Tributos Federais eàDivida Ativa da União - Certidão Negativa (ou
Positiva com Efeitos de Negativa), emitida nos termos da Portaria MF n" 358, de 05/09/2014
alterada pela Portaria MF n" 443, de 17/10/2014;
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

fomaí ^ Municipal da sede do pr^onente, bu outra equivalente, na
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de sirviço (FGTS)

6.3. Qualificação Econômico-fína
nceira:

a)
b)

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoà jurídica
"Jl™" elapresentados na. —"•••v coi^ai, ja cAiuivcis cforma das Leis Federais n° 6.404/76 en" 10.406/2002, que comprovem a boa situaçl

empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
monetariamente, quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentaç
tomando como base avariação, ocorrida no período, do índice de Preços ao Consumidor
ou outro indicador que o venha substituir.
Se necessária aatualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, juntamente com
os documentos em apreço, omemorial de cálculo correspondente, assinado pelo contado/.
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- publicados noDiário Oficiai; ou
- publicados emJornal; ou
-por cópia ou fotocópia autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente-

domicih-o dVnronIrr autenticado na Junta Comercial da sede ou
fncemalnto equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
?eJTZT •'? apresentados contendo assinatura do representantelegal da empresa proponente edo seu contador ou mediante publicação no órgão de Imprensa Oficial

fndispeâsteis Contabilidade - CRC são
Acapacidade financeira da empresa será avaliada mediante os seguintes indicadores;
Liquidez Corrente (LC) expressado da forma seguinte:

LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

s%dntes exigida, os participantes deverão atender obrigatoriamente, os

LC maior ou igual a 0,90 (nove décimos)

Os indicadores acima referenciados é somente considerado para ft«ê\Qualificação-Econômico-
Fmanceira da proponente. Uma vez habilitada, amaior ou menor ponfcão obhda pela concorrente não
tera qualquer influencia na sua classificação final. / \
Aproponente deverá trazer ocálculo pronto demonstrando Jua LiquidezXcorrente. Referido
calculo será auditado econferido pelo departamento competente/do MunicípioSendo que em caso
deinexatidao,a pena seráa Inabllitação. ' f r h

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitido pela Juiiça do Trabalho.
6.4. Declaração de atendimento ànorma do inciso XXXIII do artigo 7" da ConstituiçL Federal, com
redaçao dada pela Emenda Constitucional n° 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso
menores de 18 Anos ede qualquer trabalho amenores de 16 anos, salvo na condição de apr
14 anos (conforme modelo constante do Anexo Vdo Edital).

)u insalubre aos

endiza partir de

6.5. Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original oi/cópia autenticada
por qualquer processo, sendo por tabelião de notas, pelos membros da Comissã/ de Pregão, pelo
PROCESSO LICiTATÓRlO N" 27/2015 -PREGAO PRESENCIAL N" 16/2015 -AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DeXfoRMÁTICA
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icipaide irineópolís
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ÓfeW "" PO'PPflicação em órgão de Imprensa
INTPRnSt r verificação de autenticidade das certidões emitidas pelaIN 1ERNET, ficando a iicitante dispensada de autenticá-las.

6.6. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão
emissor nao declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de
emissão, exceto ocomprovante de inscrição no CNPJ e Atestados de Capacidade Técnica.
6.7. Nao serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazos de
validade vencidos.

6.8. Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio deverão
procurar o_pregoeiro ou equipe de apoio, antes do inicio da sessão de abertura da licitação para proceder a
autenticação, pois, em hipótese alguma serão autenticadas durante arealização do certame.
6.9. Não tendo aempresa classificada como vencedora do certame apresentado adocumentação exigida, no
o oou em parte, será esta desclassificada, podendo aela ser aplicada as penalidades previstas na legislação

que rege oprocedimento, eserá convocada então aempresa seguinte na ordem de classificação, observada as
mesmas condições propostas pela vencedora do certame.

6.10. Adocumentação, na fase pertinente, será rubricada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes legais presentes eapós examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados
aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades.
6.11. Aproponente que for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar algum documento
quanto a regularidade fiscal com restrições, deverá obrigatoriamente apresentar Declaração de que cumpre
com habilitação, com exceção do artigo 43 da LC 123/06, no ato do credenciamento, sob pena de preclusão
dos direitos estabelecidos pela Lei Complementar n" 123/2006.

07. DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO

7.1 - Para fins de julgamento, ocritério adotado para aadjudicação do objeto deste PREGÃO será o
MENOR PREÇO POR ITEM. Serão desclassificados as propostas que não atenderem às exigências deste
Edital, eque forem superiores aos valores máximos admitidos por lote, conforme Anexo I do Edital.

7.2 -Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que deverão estar
em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará aproposta de menor
preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10% (dez por cento)
relativamente à de menor preço. Não havendo pelo menos três oferta&stas condições definidas no item
anterior, poderão os autores das melhores propostas, até omáximo dq4rês,^recer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam ospreços oferecidos.

7.3 -No curso da Sessão, os autores das propostas que atend^em aos reqiíisitos dos itens anteriores,
serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessiW a partir do autor da
proposta classificada de maior preço, até aproclamação do vencedoi. Caso duas ousais propostas iniciais
apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação daíordem de oferta (tos lances.

7.4 - Aoferta dos lances deverá ser efetuada, no momento enri que for conferidím palavra à licitante,
na ordem decrescente dos preços, sendo vedada a oferta de lance com vista ao empate. Dos lances ofertados
não caberá retratação. Adesistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo f
a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preçc
licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.5 - Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a con
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, o |
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Oencerramento da eta
se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse e

egoeiro, implicará
apresentado pelo

brmidade entre a
egoeiro, negociar
a competitiva dar-
apresentar novos

:a|
em
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lances. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço apresentado, o
Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores
consignados em Planilha de Custos, decidindo, motivadamente, a respeito.

7.6 - Se oproponente for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devidamente comprovado no
ato do credenciamento, através de Certidão da Junta Comercial do Estado, e quiser exercer oseu direito de
preferência de acordo com os artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, deverá fazé-lo no ato da
sessão de julgamento das propostas, quando lhe será concedido um prazo de 5 (cinco) minutos, devendo
obrigatoriamente haver um representante legal da empresa proponente presente, sob pena de preclusão dos
direitos.

7.7 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o menor preço, o
Pregoeiro procederá à abertura de seu envelope n° 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do
atendimento das condições de habilitação fixadas no item 6 deste Editai. Constatada a conformidade da
documentação com as exigências impostas pelo edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-ihe
adjudicado oobjeto. Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora,
Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante
vencedora, com vistas a obter preço melhor.

7.8 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro declarará o vencedor,
proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso,
esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de
recurso por parte da licitante, registrando na atada Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem
como o registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as
razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a
todos, vista imediata do processo, em Secretaria. A ausência do licitante ou sua saída antes do término da
Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.

7.9 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de
classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em
conformidade com asdisposições do item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro e
por todos as licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova
data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

08. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1 - Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na íessão Publièa do Pregão, terá ela o
prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões fle recurso. As\demais licitantes, já
intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 (três) d/as consecutivos wtigo 4° - inciso 18,
da Lei 10.520/02) para apresentarem as contra-razões, que começ^á a correr do téi^ino do prazo da
recorrente.

8.2 - A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no/caso de recurso, são\pre$supostos de
admissibilidade dos recursos.

8.3 • 0(s) recurso(s) será (ão) dirigido(s) à Prefeitura Municipal - Setor de Prkocolo, e, por
intermédio do Pregoeiro, será (ão) encaminhados ao Prefeito Municipal, devidamente ii formado, para
apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) dias.

09. CONDIÇÕES DE ENTREGA

09.1. Oobjeto ora licitado será deverá ser entregue pela empresa vencedora do pre^nte certame, de
^onu^arcelada^^^^^d^cord^on^oficitação^ia^ependências^da^^^Prefe^^
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solicitada A entrega do objeto ocorrera de forma parcelada, de acordo com as necessidades da
Municipalidade, durante o período de 12 meses, necessiaades da

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

emissdo'dores°peroTc™:Ít:Í°
discriminando o objeto l.citado, o número do processo

FGTS eCNVdon7sT^ ^ ^ apresentar oCertificado de Regularidade do
10.4. OCNPJ da contratada constante aNota Fiscal efatura deverá ser omesmo da documentação

apresentada no procedimento licitatório.
ip.5. Na eventualidade de aplicação de muitas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem àaplicação da penalidade.
10.6. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação

quaisquer obripções financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

11.RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

11.1 - As despesas decorrentes na execução do Contrato relativo ao presente Edital correrão por conta das
dotaçoes; ^

Projeto Atividade 2,002: 4.4.90,00.00,00,00.00.0100 - Aplicações Diretas (Secretaria da
Administração);

Projeto Atividade 2.002: 3,3.90.00,00.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (Secretaria da
Administração);

Projeto Atividade 2.004: 3.3.90.00,00,00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (Secretaria da Fazenda)-
Projeto Atividade 2.004: 4,4,90.00.00.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (Secretaria da Fazenda)-
ProjetoAtividade2,018: 3.3.90.00.00.00.00.00,0100-Aplicações Diretas (Transporte Rodoviário)-Projeto Atividade 2.018: 4.4.90,00,00,00.00,00.0100 - Aplicações Diretas (Transporte Rodoviário)-
Projeto Atividade 2.006: 3,3.90,00,00.00,00,00.00,0194 - Aplicações Diretas (Secretaria da

Educação)
Projeto Atividade 2.006: 3,3.90.00.00,00.00.00,00.0257

Educação)
Projeto Atividade 2.006: 4.4.90.00.00.00.00.00.00.0194 - Aplicações "^etas (Secretaria da

Educação) ' \
Projeto Atividade 2.006: 4.4.90.00,00.00.00,00.00,0257 - Aplicações

Educação)
Projeto Atividade 2.011: 4.4.90.00.00,00.00,00,00.0194 - Aplicações Diretas\(Secretaria da

Educação) \
Projeto Atividade 2.006: 4.4,90.00.00,00.00.00.00.0257 - Aplicações Diretas decretaria da

Educação) V
Projeto Atividade 2.020: 4,4,90.00.00.00.00.00.00.0100 - Aplicações Diretas (Manutenção de

Programas de Assistência Social) '

12. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

- Apl ^ Diretas (Secretaria da

Diretas (Secretaria da
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aDartir lia (sessenta) dias oprazo de validade das propostas, oqual será contado
iniSe itlMir H. exciuir-se-á odia doinicio e incluir-se-a o dia do vencimento.

13. ADJUDICAÇÃO

.. .. 'V.' '̂ ^iudicado oobjeto da presente licitação, a Prefeitura Municipal de Irineópolis convocará oadjudicatano para assinar oTermo de Contrato em até 03 (três) dias úteis. Caso alicitante vencedora recuse-
se mjustincadamente, a assinar, no prazo e condições estabelecidas o Termo de Contrato, a licitante
subsequente na ordem de classificação, será notificada para faze-lo nas condições por ela proposta, ocasião
em que sera realizada nova Sessão Pública, retomando-se a fase de habilitação, sem prejuízo de que o
pregoeiro negocie, diretamente, com oproponente para que seja obtido preço melhor,

14.RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

14.1 - Fornecer oobjeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
14.2 -- Pagar todos os tributos que incidam ou venham aincidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos
vendidos; ^
14.3 - Manter, durante aexecução do contrato, as mesmas condições de habilitação;
14.4 - Aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários
no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte ecinco por cento) do valor do contrato.
14.5 - Fornecer oobjeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;
14.6 - Fornecer oobjeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital;
14.7 -Avencedora do certame, por seus funcionários ou pessoal contratado, obriga-se arealizar aentrega
do objeto em compatibilidade com este Contrato, bem como éde sua inteira responsabilidade as obrigações
trabalhistas decorrentes da execução do presente Contrato, ficando oContratante isento de qualquer vínculo
empregaticio com os mesmos, inclusas as sociais, bem como todas as obrigações tributárias e acessórias
decorrentes do cumprimento do Contrato. É responsável também em arcar com eventuais prejuízos
indenizações e demais responsabilidades, causados à Contratante e/ou a terceiros, provocados, por
ineficiência, negligência, impericia, imprudência ou irregularidades cometidas na execução do contrato;
14.8 -Acontratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização evistoria na entrega do objeto,
cabendo fornecer as informações e demais elementos necessários.
14.9 -Acontratada obrip-se amanter, durante toda aexecução do CoriírãtoT^ compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, sob pena de rescisão do Contrato por não cJmprimen^do mesmo.
14.10 -Apresentar, sempre que solicitado, durante aexecução do contrato, docuir^tos que comprovem
estar cumprindo a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na licitação, ^ especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributários, fiscais ecomerciais. j
14.11 - Acontratada assumirá integralmente a responsabilidade pela substituição do(èi| equipamento(s)
quanto a possíveis danos que venham a ocorrer ao mesmo, decorrentes d
até entrega e aceitação do mesmo por parte do responsável.

15. DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO

; carregamento, transporte ou outro.

15.1 Atestar nas Notas Fiscais e/ou Faturas aefetiva entrega do objeto desta licitação;!
15.2 - Aplicar àempresa vencedora penalidade, quando for ocaso;
15.3 - Prestar a empresa vencedora toda e qualquer informação, por esta solicitada] necessária á

perfeita execução do contrato; I
15.4 - Efetuar o pagamento no prazo avençado, após a entrega dos produtos e da nota riscai no setor

competente; ''
^Notificar, por escrito, à empresa a aplicação de qualquer sanção.

PROCESSO LICiTATÔRlON°27^015^REOÃOPRES^rcÍA^MM0?f^QUIsí^^^QUIPAME^OSD^^^^M^IC^
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16. DA INEXECÜÇÂO E RESCISÃO DO CONTRATO

16.1 - A inexecução e a rescisão do contrato serão reguladas pelo Art. 58, § II e Art. 77 à 80 da Lei
Federal 8.666,de 21 dejuniio de 1993.

17. PENALIDADES

17.1 - AContratada que não cumprir com as obrigações assumidas oucom os preceitos legais poderá
sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:
• Advertência;
• Multa de 10% sobre o valor do Contrato;
• Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no

prazo de até 5 (cinco) anos;
• Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes; A declaração de inidoneidade poderá abranger, além da
empresa, seus diretores e responsáveis técnicos.

• Rescisão contratual sem que decorra do ato direito de qualquer natureza à Contratada.

18. REAJUSTE

Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que justifique a
aplicação da alínea "d", do inciso II, do artigo 65, da Lein. 8.666, de 21 dejunho de 1993 consolidada.

19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou elaborarem
proposta relativa ao presente pregão.
19.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual ser assind3ã'p5ktDregoeiro, equipe de apoio e
representantes dos proponentes.
19.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcjldo, com antecedência de 15 (quinze)
minutos do horário previsto.
19.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presentài edital poderão ser
obtidos junto ao Departamento de Licitações pelo telefone - 47Í3625-1111; 47-362eill2, no horário
comerciai, ou ainda pelo e-mail: andressa@irineopolis.sc.gov.br ou llcitacao@irineopolis.scygov.br.
19.6 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidadp das informações e aos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
19.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso o^ indenização,
poderá a licitação ter:
a) adiada a sua abertura;
b) alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação;
19.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente edital serão sanados pelo Departamento de
Licitações e pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, obedecida a legislação vigente.
19.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com oj requisitos e
PROCESSO UCITATÓRIO N" 27/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2015 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFO^ÁTICA
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condições fixados neste edital

docu.e„,aça„ e proposta implicará accitaçáo
19.12 -OMunicípio de Irlneópolls reserva-se aos seguintes direitos-

disponibilidade financeira, sem que caiba àContratada direito de indenização;
b) anular ou revopr apresente licitação, nos termos do artigo 49 da lei n." 8.666/93 atualizada-

como motivT^aralmp^nl^^^^^ consideradas

io'ií ^participação de cooperativas no procedimento ücitatório.
ser dir'ÍmiZ''inmn"'''''r '""'Sirem em decorrência da execução do presente objeto deveião
Monlcip™ de lSpoís ' " ""
rnlIr^r^Pdecorrentes do procedimento licitatório, fica eleito oForo daComarca de Porto Umao - SC, com renúncia expressa aqualquer outro por mais privilegiado que seja.
19.18 - Integram este Edital os seguintes anexos: f & h j".
• anexo I- Preços Máximos Admitidos ;
• ANEXO II - Modelo de Carta de Credenciamento;

! aSpÍS 111" 1° Declaração Ermando ocumprimento aos requisitos de Habilitação;ANEXO IV —Modelo de Proposta de Preços
ANEXO V-Modelo de Declaração firmando ocumprimento do disposto no inciso XXXIll do artiso 7°
da Constituição Federal;

• ANEXO VI - Modelo de Declaração de Sujeição ao Edital;
• ANEXO Vil —Modelo de Declaração
• ANEXO VIII - Minuta do contrato.

Aprovo o Edital.

Dê-se-lhe adivulgação prevista na Lei n. 10.520/02 e8.^/93.
E, para que ninguém alegue ignorância, éo presente EditaDpublicado em resumo no DOM/SC - DIÁRIO
OFICIAL DOS municípios DO ESTADto DE SANTA CATARINA -
ww^diarioomun'cipal..sc pov hr, no JORNAL DIÁRIO DoVlANALTO, jornal de circulação regional,

1D^1 oficial da união - DOU, no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, afixado noMural Publico Municipal - Imprensa Oficial do Município de Irjpeópolis (Lei n° 1.018/01, de 11/04/2001) e
nosite oficial do Município —www.irineopolis.sc.Eov.br.

Inneópolis(SC), 20 de maio de 2015.

iicipaideirineópolís
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeiturara irinonnrMis.sc ar^v/ hr

juliano pozzi pereira
Prefeito Municipal

as,„- ^ ,
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Item Qld

01

02 11

03 n

04 03

05 03

06 04

07 02

ANEXO I

PREÇO MÁXIMO ADMITIDO

PROCESSO LICITATÓRIO N."27/2015
PREGÃO PRESENCIAL N"16/2015

Descrição

Microcomputador comconfiguração:
Processador de 3.1 Ghz, 6mb cache, 4 núcleos reais, arquitetura 22nm,

DMI 5 GT/s, TDP Máximo de84w, suporte a SSE4,i/4.2, AVX,
64 bits, 2 canais de memória até 1600. 32gb Max, 25.6de banda
máxima da memória, gráfico embutido com freqüência de
SÓOMHü, até3 displays;

Placa Mãe compativcl com o processador acima, 2 slots DDR3 dual
channel, 1slot PC! Express 2.0 xl6,2slots PC! Expressxl. vídeo
integrado, 2xSata 3Gb/s, 2xSaia 6Qb/s, Lan gigabit, áudio de 8
canais em alta definição com suporte a áudio para opainel frontal,
4x USB 2.0 no painel traseiro e 2x USB 3.0 no painel traseiro,
modo de bios simplificado e avançado com configuração por
mouse USB.

Kit gabinete com fonte, teclado, mouse c caixa desom compatível com
o equipamento;

HDde 500GB, Interface: SATA3.0Gbps, Tamanho do BufTer DRAM:
8 MB,

DrivedeDVD-RW
Memória de 4 GB. compatível com o equipamento;

Monitor LCD TFT 19.5" Widescrccn 16:9: rctroiluminaçâo LED,
resolução: 1600x900@60Hz, contraste 10.000.000:1, tempo dc resposta de
5ms, OSD em Português, bivolt, preto.
Nobreak Polcncla nominal de 600VA: Entrada Bivolt automática
(Í10V/220V) com salda IIOV, com 6 tomadas, função DC Start, recarga
automática da bateria (mesmo quando desligado).
Roteador Wireless N 300MBPSsem fiocom3 antenas dc 3dbidestacáveis,
4 portas LAN e 1 porta WAN, Botão dc configuração rápida com o
computador.
Caixa de Cabo dc Rede CAT5e para uso Interno: 4 pares, condutores
sólidos de cobre nu, 24AWG, marcação métrica decrescente com 305m.
Impressora Multifuncional Laser Preto c Branco
Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax
Velocidade dcImpressão normal: Até 25ppm. Resolução deImpressão
ótima: 600 x 600 dpix2 dpi. Emulação: PCL5, PCL6, Impressão em frente
e verso. Processador: 500Mhz, Memória: 128MB, Display LCD
informativo, Ciclo deserviço mensal: Até 8000 páginas. Conectividade:
Interface USB 2.0,
Porta para rede Etíicmet lO/lOOBase-T, Porta RJ-11 para telefone. Bandeja
de entradapara250 folhas, bandeja parasaídade folhas: 100, Especificação
do Scanner: Baseplana,alimcntador automático de documentos (ADF)com
capacidade de 35 folhas. Formatos dos arquivos digitalizados, JPEG,TIF,
BMP.GIF, PDF, PNG, Resolução de digitalização, óptica:
Até 1200dpi. Configurações de redução/ampliação dc cópia de 25 até
400%, Velocidade dedigitalização através de ADF prcto.cores: Até 15 ppm.
Compatível com Windows 7, XP, Vista, Server 2003, Sorver2008.
Acompanhando transformador de 110 para 220 com potência de lOOOVA.
Impressora Multifuncional Laser Colorida
Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar
Velocidade de Impressão cmpreto: Até 17 ppm, Velocidade da Impressão
Colorida: 4 ppm, Resolução de Impressão ótimaparapretoe colorido: 600x
600dpi. Processador: 600 Mhz, Memória; Í28MB, Display LCD Informativo
Colorido, Ciclo de serviço mensal: Até 20000, Conectividade: Interface USB
2.0, i Eihernet lO/iOO, 1Sem Fio 802.11b/g/n. Espccillcaçâo do Scanner:
Baseplana, alimentador automático de documenlos (ADF) comcapacidade
de 35 folhas. Formatos dos aruuivos digitalizados, JPEG, TIF, BMP,PDF,

Valor Máximo

Unitário R$

1,865,00

432.50

325.00

207,50

400,00

1.050.00

1.700,00

Valor Máximo Total

R$

20.515,00

4.757,50

3.575,00

622,50

1.200,00

4.200,00

3.40Ü.Ü0
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icipai aeirineópolis
CNPJ 83.102,558/0001-05

Rua Paraná, 200. Cenlro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: Drefeitjra@ irineopolis.sc.qov.br

PNG, Resolução dcdigitaÜMçâo. óptica:
Até 1200 dpi. Configurações de redução/ampliação de cópia de 25 até
400%, Compatível com Windows 8. Windows 7. XP.Acompanhando
transformador de 110para 220com potência de lOOOVA
Coneclor de Rede R345 para cabo de rede CaiSe. atende FCC 68.5 (EMI).

« * * VU..'

Kit Teclado Multimídia e Mouse Óptico USB, teclado com teclas de baixo
perfil, oito teclas de atalho para controle de mídia e funções de internet a
prova d'água. mouse com sensor óptico SOOdpi escroll vertical. '
Hub: com8 portasEthemel (10/100).
Swilch: com 16 portas Ethcmet (10/100) com suporte para rack.
Transformador 110/220 lOOOVA
Fonte ATX 350W

Cabo dc força trinolar padrão novo
Testador de Cabo de rede: Conexões RJ45 eRJ 11. Acompanha bolsa para
transporte e bateria compatível.
Adaptador de Rede sem fio USB padrão N. até 150mbps. acompanhando
base e cabo de extensão de 1,5 m para a conexão do adaptador em mesas
antena deslacâvcl de 4dbi.
Cartao de memória Micro SP 32 giga classe 10
Pendrive 16GB

Memória RAM 4GB DDR3 PC3.10600
Access Point sem fio com 3 antenas de 4dbi destacáveis, padrão N, função
dc alimentação POE, Botão de conílguracão rápida com ocomputador
1OTAL RS

1,00

75,00

50.00

112,50
170,00

115.00
5,00

50,00

70,00

122,50

42,50
242,50

195,00

300,00

1.500,00

200,00

225,00
680,00

1.150,00
50,00

100,00

350,00

245,00
85,00

485,00

780,00

44.420,00
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iicipai de irineópoiís
CNPJ 83,102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: prefeitura^ irínpnpoijs.sc.Qou hr

ANEXO IT

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO LICITATÓRIO N." 27/2015
PREGÃO PRESENCIAL N" 16/2015

..JM

Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a)
Identidade n.® e CPF =:nh n"
instaurada P^a Prefeitura Municipal de Iriueôpolis -SC, na ntodalidade Pregào1>rêse''ndáí n"
na quaNdade de REPRESENTANTE LEOAL, outorgando-lhe poderes pfra pronunciar-se nõni/dà
todos os dentais atoa inerentes ao certai^e'!'""

portador(a) da Cédula de
a participar da licitação

em de 2015.

Carimbo e Assinatura do Credenciante

PROCESSO LlCiTATÔRIO N° 27/2015 - PREGÃO PRESENCiAI, N° 16/2015 - AQUISIÇÂOEQuÍpAM^TO^eInFORM^^
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO OCUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.°27/2015
PREGÃO PRESENCIALN" 16/2015

. , pECLARAMOS sob as penas da lei (art. 299 CP) para fins de participação no procedimentoicitatorio - PREGÃO PRESENCIAL n.° / que esta empresa atende plenamente os requisitos
necessários à habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no item 06 do edital
convocatório (artigo 4°, inciso 7°, da Lei n° 10.520/02).

em de 2015.

Carimbo e Assinatura do Representante Legal

PROCESSO LICiTATÓRIO N° 27/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2015 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
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Nome da Empresa:
CNPJ:

Endereço:

icipai delrmeópolís
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Cenlro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail: Drefeilurata irineopolis sr.nnu hr

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO N." 27/2015
PREGÃO PRESENCIAL N" 16/2015

FLS. n

Apresentamos nossa proposta para fornecimento de obieto da nre.ente
licitação, modalidade Pregão Presencial n." y. acatando todas as estÍDulacões consignadas:

J^ Valor Unirário rs

01
II

02 II

03 11

04 03

05 03

06 04

07 02

MIcrocompulador com configuração:
Processador de 3.1 Ghz, 6mb cache. 4 núcleos reais, arquitetura 22nm,

DMI 5OT/s, TDP Máximo de 84w, suporte aSSE4.1/4.2, AVX.
64 bits, 2 canais de memória até 1600, 32gb Max, 25.6 de banda
máxima da memória, gráfico embutido com freqüência de
350MH2, até 3 displays;

Placa Mãe compatível com o processador acima, 2 slois DDR3 dual
channel, 1slot PCI Express2.0xl6,2slots PCI Expressxl, vídeo
integrado, 2xSala 3Gb/s, 2xSaia 6Gb/s, Lan gigabit, áudio de 8
canais em alta definição com suporte aáudio para opainel frontal,
4x USB 2.0 no painel traseiro e 2x USB 3.0 no painel traseiro!
modo de bios simplificado e avançado com conliguraçâo por
mouse USB.

Kit gabinete com fonte, teclado, mouse ccaixa de som compatível com
o equipamento;

HD de500 GB, Interface: SATA 3.0Gbps, Tamanho doBuffer DRAM-
8 MB,

Drive de DVD-RW
Memória de4 GB, compatível com o equipamento;

Monitor LCD TFT 19.5" Wldescrecn 16:9: retroiluminaçüo LED
resolução: 1600x900@6CHz. contraste 10.000.000:1. tempo de resposta de
5ms. OSD em Português, bivoli. oreto.
Nobreak Potência nominal de 600VA: Entrada Bivolt automática
{II0V/220V) com salda IIOV, com 6 tomadas, função DC Slart, recarga
automática da bateriafmesmo quando desligado).
Roteador Wireless N300MBPS sem fio com 3 antenas de3dbi destacâveis,
4 portas LAN e I porta WAN, Botão de configuração rápida com o
computador.

Caixa de Cabo de Rede CATSe para uso Interno: 4 pares, condutores
sólidos decobre nu.24AWG. marcação métrica decrescente com 305m.
Impressora Multifuncional Laser Preto e Branco
Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax
Velocidade de Impressão normal: Até 25 ppm, Resolução de Impressão
ótima: 600 x600 dpi ,x2 dpi. Emulação: PCL 5.PCL 6, Impressão em frente
e verso. Processador: 500Mhz, Memória: 128MB, Display LCD
informativo, Ciclo deserviço mensal: Até 8000 páginas. Conectividade-
Interface USB 2.0,
Porta para rede Ethemel lO/IOOBase-T, Porta RM I para telefone. Bandeja
de entrada para 250 folhas, bandeja para saída de folhas: 100, Espccilicaçâo
do Scanner: Base plana, alimemador automático de documentos (ADF) com
capacidade de35 folhas, Formatos dos arquivos dignalizados, JPEG, TIF,
BMP, GIF, PDF, PNG, Resolução dedigitalização, óptica:
Até 1200 dpi. Configurações de redução/ampliação de cópia de 25 até
400%, Velocidade de digitalização através de ADF preto.cores: Até 15 ppm,
Compatível com Windows 7, XP, Vista, Server 2003, Server 2008.
Acompanhando transformador de 110para220com potência dc lOOOVA
Impressora Multifuncional Laser Colorida
Funções: Imprimir, Copiar,Digiializar
Velocidade de Impressão empreto: Até 17 ppm. Velocidade daImpressão

Valor Total R$
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Colorida: 4ppm. Resolução de Impressão ótima para preto ecolorido- 600 x
600 dpi. Processador: 600 Mhz, Memória: I28MB, Display LCD informativo
Colorido, Ciclo de serviço mensal: Até 20000, Conectividade: Interface USB
2.0.1 Ethemet 10/100,1 Sem Fio 802.11 b/g/n. Especificação do Scanncr-
Base plana, alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade
de 35 folhas, Formatos dos arquivos digitalizados, JPEG, TIF BMP PDF
PNG, Resolução dc digitalização, óptica:
Até 1200 dpi, Configurações de redução/ampliação de cópia de 25 até
400%, Compatível com Windows 8, Windows 7, XP.Acompanhando
transformador de 110 para 220 com potência de lOOOVA.
Conector de Rede RJ45 para cabo de rede Cai5e, atende FCC 68.5 (EMI).
Kit Teclado Multimídia eMouse Óptico USB, teclado com teclas de baixo
perfil, oito teclas de atalho para controle de mídia e funções de internei, a
prova d'ãgüa, mouse com sensor óptico 800dpi cscroll vertical.
Hub: com 8 portas Ethemet (10/100).
Switch: com 16 portas Ethemet (10/100) com suporte para rack.
transformador 110/220 1000VA
Fonte ATX 350W

Cabo de força tripolarpadrãonovo
Teslador de Cabo de rede: Conexões RJ45 c RJ 11. Acompanha bolsa para
transporte e bateria compatível.
Adaplador de Rede sem fio USB padrão N, até I50mbps, acompanhando
base e cabo de extensão de 1,5 mpara a conexão do adaplador em mesas
antena deslacâvcl de 4dbl.
Cariao de memória Micro SP 32 giga classe IO
Pendrive 16GB

Memória RAM 4GB DDR3 PC3-Í0600
Access Point sem fio com 3 antenas de 4dbi destacàvels, padrão N. função
dealimentação POE. Botão deconficuração rápida cnm n mmpuiodnr
TOTAL RS ^

Valor total da proposta R$
J.

Obs. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas eencargos
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que
incidam sobre a contratação.

Declaramos que o iteni(ns) ofcrtado(s) atende(m) a todas as especificações descritas no edital.

(no mínimo, 60 - sessenta - dias da data-VALroADE DA PROPOSTA COMERCIAL:
limite para a entrega dos envelopes).

PRAZO DE ENTREGA:

PRAZO DE GARANTIA DO OBJETO:
(conforme edital).

DATA:

NOME E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA
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ícipãniêmneóDOlís
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro. Cep 89440-000.
Fone/Fax (47) 625.1111 E-mail; prefeitura® irineoDolis.se.oov.br

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ARTIGO r DACONSTITUIÇÃO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO N." 27/2015
PREGÃO PRESENCIAL N" 16/2015

: inscrita no CNPJ n.° por intermédio de seu representante
legal, Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n.° CPF n."

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pelaLei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não empregamenor de dezesseisanos.

Ressalva:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz( ).

data

Representante Legal

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA OUALIFICACÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N." 27/2015
PREGÃO PRESENCIAL N"16/2015

Ref.: Procedimento LIcitatório n.° ,

Modalidade PregãoPresencial

O signatário da presente, em nome da proponente declara concordar com
os termos da Licitação modalidade Pregão Presencial n." , supramencionado edos respectivos anexos e
documentos, que a mesma acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador
quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem
integral possibilidade de executar o(s) fomecimento(s) previsto(s).

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente, total concordância com a
decisão que venha a ser tomada quanto a adjudicação, objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2° e
Artigo 97 da Lei n.° 8.666, de 21 dejunho de 1993 e suas alterações.

Local, de de 2015.

(carimbo, nome e assinatura do representante legal daempresa proponen
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DF. inONEIBAnF.

PROCESSO LICITATÓRIO N." 27/2015
PREGÃO PRESENCIAL N"16/2015

. devidos fins de direito, na qualidade de Proponente doprocedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n.® , instaurado pela Prefeitura
Municipal de Irineópolls, que não incorremos em qualquer das condições impeditivas, conforme abaixo
discriminado:

. Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

. Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

. Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por
outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
. Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

, em. •de de 2015.

(Assinatura do Representante Lea Proponente)
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ANEXO vni
PREGÃO PRESENCIAL N° 16/2015

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° .. 72015
PROCESSO N° 27/2015

VALIDADE: 12 (DOZE MESES)

^nn n Irineópolis, Pessoa Jurídica de Direito Publico Interno, situada na Rua Paraná n°2UU,_Centro município de Inneopolis, Santa Catarina, neste ato, representada pelo Senhor Juliano Pozzi
exercício do Cargo de Prefeito, residente e domiciliado à rua Caetano ValÕes n° 22 no

iderdfde^"T9Trn?Qp"'''''''''̂ " 455.173.049-15 eportador da cédula deIdentidade n. 827.405-SC e a empresa , estabelecida na rua CNPJ
seu representante, Sr , sob n° de CPF eKG .... ... infra-assmado, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do

1 '̂S/nA ^ de junho de 1993, Lei Federal n® 10.520/2002, Decreto Federal n°
í l e Decreto Municipal n» 1777/2008 e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o

LTctlio n» DE PREÇOS, conforme consta do ProcessoLicitatono n 27/2015, modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, firmam a presente Ata de
Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93, suas alterações posteriores e as
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

p P. •'' " Pi^esente ata ficam registrados os seguintes preços, abaixo especificados para a2.1.presente edital o Registro de Preços objetivando a AQUISIÇÃO DE
^^^TINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS, JUNTO A

PREFEITURA MUNICIPAL, conforme abaixo especificado:

Item Qtd

01
II

02 11

03 II

04 03

05 03

06 04

Descrição
Microcompulador com configuração:

Processador dc3.1 Gliz, 6mb cache, 4 núcleos reais, arquiieiura 22nm,
DM1 5GT/s, TDP Máximo de 84w. suporte aSSE4.1/4.2, AVX,
64 bits, 2 canais de memória até 1600, 32gb Max, 25.6 de banda
máxima da memória, gráfico embutido com freqüência de
350MHz, até 3 dispiays,

Piaca Mâe compatível com o processador acima, 2 slcls DDR3 dual
channel, I slol PCl Express 2.0 xI6,2 siots PCl Express xl, vídeo
integrado, 2xSata 3Gb/s, 2xSaia 6Gb/s, Lan gigabit, áudio dc 8
canais cm alta deliniçâo com suporte aáudio para opainel frontal,
4x USB 2.0 no painel traseiro e 2x USB 3.0 no painel traseiro^
modo dc bios simplificado e avançado com configuração oor
mouse USB.

Kit gabinete com fome. teciado, mouse ecaixa de som compatívei com
o equipamento;

HD de500 GB, Interface: SATA 3.0Gbps, Tamanho doBufTer DRAM'
8 MB.

Drive dc DVD-RW

Memória de4 GB.compatível com o equipamento;
Monitor LCD TFT 19.5" Wldcscreen 16:9: reiroiluminaçao LED
resolução: I600x900@601lz, contraslc 10.000.000:1, tempo de resposta dc
5ms, OSD em Português, bivolt, preto.
Nobrcak Potência nominal de 600VA: Entrada Bivolt automática
(IIOV^OV) com saída IIOV, com 6 tomadas, ftinçâo DC Siart, recarga
automática da bateria (mesmo quando desligado).'
Roteador Wireless N300MBPS sem fio com 3antenas de 3dbi destacáveis,
4 portas 1-AN e 1 porta WAN, Boiao de configuração rápida com o
computador.

Caixa de Cabo de Rede CATSe para uso Interno: 4 pares, condutores
sólidos dccobre nu.24AWG. maicaçao métrica decrescente com 30Sm.
Impressora Multifuncional Laser Preto e Branco

Valor Unitário RS Valor Total R$
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Funções: Imprimir, Copiar. Digitalizar, Fax
Velocidade de Impressão normal: Até 25 ppm, Resolução de Impressão
ótima: 600 x 600 dpi x2 dpi, Emulação: PCL 5, PCL 6, Impressão em frente
e verso. Processador: 500 Mhz, Memória: 128MB, Display LCD
informativo, Ciclo de serviço mensal: Até 8000 páginas. Conectividade:
Interface USB 2.0,
Porta para rede Ethemel iO/lOOBasc-T, Porta RJ-il para telefone. Bandeja
de entrada para 250 folhas, bandeja para salda de folhas: 100,Especificação
do Scanner: Base plana, alimenlador automático de documentos (ADF) com
capacidade de 35 folhas. Formatos dos arquivos digitalizados, JPEG, TIF,
BMP, GIF, PDF, PNG, Resolução de digitalização, óptica:
Até 1200 dpi, Configurações de redução/ampliação de cópia de 25 até
400%, Velocidade de digitalização através de ADF preto,cores: Até 15 ppm.
Compatível com Windows 7, XP, Vista, Server 2003, Scrvcr 2008.
Acompanhando transformador de 110 para 220 com potência de lOOOVA.

07 02

Impressora Muilifuncíonat Laser Colorida
Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar
Velocidade de Impressão em preto: Até 17 ppm. Velocidade da Impressão
Colorida: 4 ppm. Resolução de Impressão ótima para preto e colorido: 600 x
600 dpi. Processador: 600 Mhz, Memória: 128MB, Display LCD informativo
Colorido, Ciclo de serviço mensal: Até 20000, Conectividade: Interface USB
2.0,1 Ethemct 10/100, 1 Sem Fio 802.1 !b/g/n. Especificação do Scanner:
Base plana, alimentador automático de documentos (ADF) com capacidade
de 35 folhas. Formatos dos arquivos digitalizados, jrèc, TIF, BMP, PDF,
PNG, Resolução dc digitalização, óptica:
Até 1200 dpi, Configurações de redução/ampliação de cópia dc 25 até
400%, Compatível com Windows 8, Windows 7, XP.Acompanhando
transformador de 110 cara 220 com potência de iOOOVA.

08 300 Conector de Rede RJ45 para cabo de rede CalSe, atende FCC68.5 (EMI).

09 20

Kit Teclado Multimídia e Mouse Óptico USB, teclado com teclas dc baixo
perfil, oito teclas de atalho para controle de mídia e funções de intemct, a
orova d"ásua, mouse com sensor óptico SOOdpi e scroll vertical.

10 04 Ilub: com 8 portas Elhemet (10/100).
11 02 Swltch: com 16 portas Ethemel (10/100) com suporte para rack.

12 04 Transformador 1)0/220 lOOOVA

13 10 Fonte ATX 350\V

14 10 Cabo de forca tripolar padrão novo

13 02
Tcsliidor dc Cabo de rede: Conexões RJ45 e RJ 11. Acompanha bolsa para
transporte e bateria compatível.

16 05

Adapiador de Ketle sem fio USB padrão N, até I50mbps, acompanhando
base e cabo de extensão de 1,5 m para a conexão do adaplador em mesas,
antena dcstacàvel dc 4dbi.

17 02 Cartao dc memória Micro SD 32 ciea ciasse 10

18 02 Pendrive 16GB

19 02 Memória R/\M 4GB DDR3 PC3-Í0600 N.

20 04
Access Point sem fio com 3 antenas de 4dbi destacáveis, padrão N, função
de alimentação POE. Botão de confiEuração rápida com o computador.

1 TOTAL RS

1.2. A aquisição dos materiais de informática será aplicada nos seguintes departamentos e àecretarias:
Administração, Fazenda, Infraestrutura, Gabinete, Desenvolvimento Comunitámo e Educação. Sendo que a
aquisição destes se faz pela necessidade da atualização de equipamentos ultrapassados, implantação ae novos
equipamentos devido à demanda de serviços e também para manter equipamentos reserva para acompra
durante o período do ano corrente, além da expansão do novo servidor da prefeitura e instalação da estrutura
de acomodação dos equipamentos de informática.
1.3. Estes equipamentos adquiridos, serão para substituição de equipamentos mais antigos, e també i para
instalação de alguns, em departamentos que já estão precisando, pois a utilização de informática loje, é
indispensável ao bom funcionamento e a realização dos serviços.
1.4. Será considerada desclassificada a proposta da proponente que deixar de atender alguma exig^cia do
presente Edital, especialmente aquelas que apresentarem produtos fora das especificações contidas né Edital.
1.5. Opreço aser ajustado incluirá todos os custos referentes áentrega do objeto, oqual deverá sq/entregue
nas dependências da PrefeituraMunicipal de Irineópolis, pelaempresavencedora do presentecertame.
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CLAUSULA SEGUNDA
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - Apresente Ata de registro de Preços terá avalidade de 12 meses apartir da sua assinatura.

2.2 - Nos termos do §4° do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, o Município de Irineópolis, não será obrigado a aquisição, exclusivamente de
intermédio, os produtos referidos na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que
permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa
detentora. -ir r

2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas econdições
constantes do edital de Pregão Presencial n° 16/2015, que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PAGAMENTO

3.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados apartir da
entrega doobjeto e emissão do respectivo documento fiscal.

3.2. No documento fiscal deverá ser discriminando o objeto licitado, o número do processo licitatório e o
número do respectivo contrato.

3.3 - Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar oCertificado de Regularidade do FGTS
e Certidão Negativa da Prova de Regularidade de Tributos Federais e á Divida Ativa da União.

3.4 - OCNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.

3.5 - Nenhum pagamento será efetuado a detentora da ata enquanto pendente de liquidação quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

3.6 - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultar
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem àaplicação da penalidade.

CLAUSULA QUARTA
DA ENTREGA E DO PRAZO

04.1. O objeto ora licitado deverá ser entregue nas dependências da Prefeitura Muniàpal de
Irineópolis, sito a Rua Paraná, n° 200, centro, de acordo com solicitação feita pela Administração Mu licipal,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da emissão da autoriz» çao de
fornecimento.

nte com parcela

04.2. Não poderão ser entregues itens amassados, quebrados ou danificados, sendo obrigação da
empresa vencedora do certame substituir os itens considerados incompatíveis pelo responsável pela
conferência e recebimento do objeto.
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04.3. Caso o objeto nâo esteja de acordo com as especificações exigidas, a Comissão não oaceiWrá e
lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.

04.4. Na hipótese da não aceitação do objeto, omesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo
de 05 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 05 (cinco)
dias;

04.5. Asecretaria terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para processar aconferência do que foi
en^egue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a detentora da ata para substituição do
objeto entregue em desacordo com as especificações.

04.6. Orecebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela
perfeita execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES

5.1 - Do Município de Irineópolis;
5.1.1 - Atestar nas notas fiscais e ou faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação;

5.1.2 - Aplicar à empresa vencedora, penalidades, quando foro caso;

5.1.3 - Prestar a empresa toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do
contrato;

5.1.4 - Efetuar opagamento àempresa no prazo avençado, após aentrega da nota fiscal no setor competente;

5.1.5 - Notificar, por escrito, à empresa daaplicação de qualquer sanção.

5.2 - Da empresa Vencedora:
5.2.1 - Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;

5.2.2 - pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indire
vendidos;

(te, sobre os produtos

5.2.3 - Manter, durante a execução da Ata de Registro de Preços, asmesmas c itação;

5.2.4 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supress
no quantitativo do objeto desta licitação, ate o limite de 25% (vinte e cinco
Registro de Preços;

5.2.5 - Fornecer oobjeto licitado, no preço, prazo e forma estipulada na proposta;

5.2.6 —Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no edital.

CLAUSULA SEXTA
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

fizerem \tecessários
Ia Ata de
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3

aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizad^ela
retiradada nota de empenho pela detentora.

6.2 - Adetentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada aatender todos os pedidos efetuados
durante avigência desta Ata, mesmo que aentrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior àdo
SÊu vencimento.

63- Toda aquisiçao deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, aqual deverá ser feita
através de nota de empenho.

6.4 - Aempresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, na cópia que
necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, alem da identificação de quem
procedeu ao recebimento. v uc huc.u

CLAUSÜLA SÉTIMA
DAS PENALIDADES

7.1 - Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e
inadimplemento de cada ajuste representado pela nota de empenho, sujeitara a detentora da Ata ás
penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93, das destacam-se:

a) advertência;
b) multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso,
injustificado na execução da mesma, observado oprazo máximo de 30 (trinta) dias úteis;
c) multa de 02%% (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho, pela recusa
injustificada doadjuticatório em executá-la;
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o
Município, no prazo de até5 (cinco) anos;
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja
promovida a reabilitação, facultado as detentoras da Ata o pedido de reconsideração da
decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao
processo.

7.2 - Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela Administração.

7.3 - Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e"e", do item 7.1, caHerá recurs
(cinco) dias úteis, contados da intimação, oqual deverá ser apresentado no mesmq local.

7.4 - Orecurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acimJ dispostas será^
becretario da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (ciiio) dias úteis e
reconsideração, noprazo de 10 (dez) dias úteis.

CLAUSÜLA OITAVA
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 - Considerado oprazo de validade estabelecido no item 2.1 da clausula segunda da presente Aae, em
atendimento ao § T do artigo 28 da Lei Federal n°. 9.069 de 29.06.1995, ao artigo 3° §1°, da Medida
Provisória 1488-16, de 02.10.1996 edemais legislações pertinentes, évedado qualquer reajusta/ento de
preços, ate que seja completado operíodo de 12 (doze) meses contados apartir da data de receb^ento das

Ino prazo de 05

dirigido ao
ipedido de
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propostas indicadas no preâmbulo do Edita! do Pregão Presencial n° 16/2015, o qual integra a presente Ata
de Registro de Preços, observadas as disposições constantes do Decreto Municipal.

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticados nomercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.

CLAUSULA NONA
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela administração,
quando:
9.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata;

9.1.2 - a detentora nãoretirar qualquer notade empenho, no prazo estabelecido e a administração não aceitar
sua justificativa;

9.1.3 - a detentora der causa a rescisão administrativa de contratodecorrente de registro de preços, a critério
da Administração, observada a legislação em vigor;

9.1.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registrode preços,
se assim fordecidido pela Administração, com observância das disposições legais;

9.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a detentora não acatar
a revisão dos mesmos;

9.1.6 - por razões de interesse publico devidamente demonstrada e justificada pela Administração.

9.2 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço e registradas a partir da ultima publicação.

9.3 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar iiyipossibilit^a de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 78 da Lei Féderaí n° 8.666/
9.3.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser forrKuíada com
antecedência de 10 (dez) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas ti© clausula
sétima, caso não aceitas as razões do pedido.

CLAUSULA DÉCIMA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO

10.1 - A aquisição dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, em cac
pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de Licitais
quantitativos das aquisições.

10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcjál serão,
igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a competência para tanto^
PROCESSO LICITATÓRIO N" 27/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N" 16/2015-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS COMUNICAÇÕES

comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata
serão feitas sempre por escrito. '

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

~®sta Ata, o editai do Pregão Presencial n°. 16/2015 e a proposta da empresa
classificada nos itens numerados na clausula Primeira, do Objeto.

omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n°. 8.666/93, Decreto Federal n®.
3.555/00 e pelo Decreto Municipal n°. 1,777/2008, no que não colidir com a primeira e nas demais normas
aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DO FORO

13.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Porto União/SC, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata.

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas
abaixo.

Irineópolis,... de de 2015.

Testemunhas:

Nome:

CPF:

PREFEITO MUNICIPAL

NOME

EMPRESA DETENTORA DA ATA

Nome:

CPF:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 16/2015-PR

CNPJ; 83-102.558/0001-05

RUA PARANA, 200

C.E.P.; 89440-000 - IrinBÓpolis - SC

Processo Administrativo: 28/2015
Processo de Licitação: 27/2015

Data do Processo; 20/05/2015

AVISO DE LICITAÇÃO N°. 27/2015

atrihíir«^Tnf,Í r^, PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEOPOLIS, no exercício das
rnSados oÍp conhecimento dos
IrinpAnnn? tír a r l M 08/06/2015, as 09:00 horas, no endereço, RUA PARANA, 200kmeópolis-SC, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas conforme esoeciflcado no
Edi a de Licitação NM6/2015-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. ' especiTicado noInformamos que a integra do Editai encontra-se disponível no endereço supra citado.

Obleto da Licitação:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ADIVERSOS
DEPARTAMENTOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.

Irineópolls, 21 de Maio de 2015.

ROSANI RODRIGUES DASILVA MISCHKA

Pregoelro(a)
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Processo Licitatório n"27/2015

Pregão Presencial n" 16/2015

PARECER JURÍDICO

/ i? FLâ.rTSel^ l"-.

O Pregoeiro Oficial solicitou Parecer Jurídico referente à avaliação de

legalidade da minuta de Edital e do Contrato de Pregão Presencial, cujo objetivo é a

Aquisição de equipamentos de informática destinados aos seguintes departamentos e

secretarias: Administração, Fazenda, Infraestrutura, Gabinete, Desenvolvimento

Comunitário e Educação, conforme relação constante no Termo de Referência, com

entrega parcelada, para o periodo de 12 meses.

Em relação à modalidade licitatória escolhida, destaca-se que o objeto da

presente licitação se enquadra na conceltuação de bem comum, uma vez que seus

padrões de desempenho e qualidade são definidos objetivamente pelo Edital por meio

das especificações usuais de mercado, em conformidade com parágrafo único do artigo

1° da Lei Federal n° 10.520/2002.

Outrossim, a minuta do Edital e da Ata de Registro de Preços contemplam os

requisitos legais exigidos à espécie, considerando também que a abertura de licitação foi

autorizada pelo Gestor Público, bem como houve a certificação do Contador a respeito

da existência de dotação orçamentária para assegurar a aquisição.

A matéria é trazida à apreciação juridica para cumprimento do parágrafo

único do art. 38, VI da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Logo, o exame

prévio do Edital consiste em verificar nos autos, no estado em que se encontra o

procedimento licitatório, os seguintes elementos:

a) autuação, protocolo e numeração;

b)justificativa da contratação:
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c) especificação do objeto:

d) autorização da autoridade competente;

e) indicação do recurso orçamentáriopara cobrir a despesa;

f) se a modalidadede licitação adotada é compatível como valor estimadoda contratação;

g) ato de designação do Pregoeiro;

h) edital numerado em ordem serial anual;

i) se preâmbulo do edital contém o nome da repartição interessada e de seu setor;

J) preâmbulo do edital indicando a modalidade e o tipo da licitação, bem como o regime de

execução (p/obras e serviços);

k) preâmbulo do edital mencionando que a licitação será regida pela legislação pertinente;

l) preâmbulo do edital anotando o local, dia e hora para recebimento dos envelopes de

documentação e proposta, bem comopara o inicio de abertura dos envelopes;

m) indicação do objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

n) indicação do prazo e as condições para a assinatura do contrato ou retirada dos

instrumentos:

o) indicação do prazo para execução do contrato ou entrega do objeto;

p) indicação das sanções para o caso de inadimplemento;

q) indicação das condições paraparticipação da licitação;

r) indicação daforma de apresentação das propostas;

s) indicação do critério parajulgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;

t) indicação dos critérios de aceitabilidade dos preços unitário e global;

u) indicação das condições de pagamento.

No que respeita à minuta contratual, tdeve conter os seguintes itens:

a) condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e

responsabilidades das partes, em conformidade com os lermos da licitação e da proposta a que se

vinculam, estabelecidas com clareza e precisão;



Prefeitura Municipal de Irineópolis
CNPJ 83.102.558/0001-05

Rua Paraná, 200. Centro - Cep 89440-000 - Fone/Fax (47) 3625.1111
www.irineopolis.sc.oov.br - E-mail prefeitura@irineopoiis.sc.gov.br

IRINEÓPOLIS - SANTA CATARINA

b) registro das cláusulas necessárias:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - o regime de execução ou aforma defornecimento:

III-o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do

reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e ado efetivopagamento;

IV- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica;

V- as garantias oferecidaspara assegurar sua plena execução, quando exigidas;

VI- os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das

multas;

VII - os casos de rescisão;

VIII - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 desta Lei;

IX- a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;

X- a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação;

XI - cláusula que declare competente oforo da sede da Administração para dirimir qualquer

questão contratual, salvo o disposto no § ^ do art. 32 da Lei n. 8.666/93;

XII - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários,

ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 daLein. 8.666/93.

Portanto, a análise acima evidencia que o processo iicitatório está em ordem,

que foram observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

publicidade, da eficiência e do interesse público, conciuíndo-se que o Processo

Licitatório está em consonância com as determinações legais das Leis Federais n°

8.666/93 e n° 10.520/2002, além do Decreto Municipal n° 1652/2007; neste contexto,
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opino pela regularidade da minuta do Edital e da minuta do Contrato e pelo

prosseguimento da licitação.

É o parecer.

Irineópolis, 20 de maio de 2015.

Ana fòlana i^e^ch

Advogada - OAB/PR nS 58.083


