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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 01/2018
ID LICITAÇÃO-E Nº 723805
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREÂMBULO
A COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-DATACI - ES,
situada à Rua 25 de Março, nº 28, Prédio da Secretaria da Fazenda, 2º. Andar, Centro, Cachoei ro de Itapemirim – E.S., Caixa Postal nº 57, por intermédio de sua Pregoeira, que abaixo subscreve, torna público que realizará Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, mediante
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, sob o critério de MENOR PREÇO, observadas as condições
contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e alterações,
Decretos Municipais nº. 16.114/2005 e 24.267/2014, aplicando-se subsidiariamente, no que
couber, a Lei Federal nº. 8.666/1993 com suas alterações, e demais legislação correlata, atendendo às necessidades da DATACI, objetivando a eventual e futura aquisições de antena
5.8GHZ 30 DBI para rádio ponto a ponto 10/100/1000, rádios 5.8GHZ com antena integrada 25
DBI, rádios 5.8GHZ sem antena integrada 25 DBI, rádios ponto a ponto 5.8 GHZ 10/100/1000 e
de isolador radome e que a mesma será realizada no dia 27 de junho de 2018 às 10h, no site
www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os efeitos, conforme
Processo Administrativo n° 12736/2018.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas
fases.
1.2. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira e Equipe de Apoio da DATACI, designados
pela Portaria DATACI 28/2018, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo “licitacoes-e” constante da página eletrônica do Banco do Brasil
S.A. - www.licitacoes-e.com.br (provedor do sistema eletrônico).
1.3. Serão observadas as seguintes datas e horários para os procedimentos:
I. Início do acolhimento das propostas: dia 15/06/2018 as 08 horas.
II. Limite para acolhimento das propostas: dia 27/06/2018 as 09 horas.
III. Data e horário da abertura das propostas: dia 27/06/2018 as 09 horas.
IV. Data e horário de abertura da sessão pública: dia 27/06/2018 as 10 horas.
1.4. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1.5. O tempo normal de disputa será de no mínimo de 5 (cinco) minutos, após o que poderá ser
interrompido pela Pregoeira. A partir de então começará o tempo randômico (aleatório) determinado pelo sistema eletrônico.
1.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
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1.7. Para efeito deste Edital, “Microempresa e Empresa de Pequeno Porte” serão identificadas
simplesmente como “ME e EPP”.
2. DO OBJETO
2.1. Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de antena 5.8GHZ 30 DBI para
rádio ponto a ponto 10/100/1000, rádios 5.8GHZ com antena integrada 25 DBI, rádios 5.8GHZ
sem antena integrada 25 DBI, rádios ponto a ponto 5.8 GHZ 10/100/1000 e de isolador radome.
2.2. O objeto desta licitação está dividido em 5 (cinco) lotes destinados à ampla participa ção entre todos os interessados (empresas de médio e grande porte, ME, EPP, MEI E equiparadas):
LOTE 1 – ANEXO I
Item

Descrição do Objeto

Unidade

Qtd Mínima

Qtd Máxima

01

Antena 5.8GHZ 30 DBI para rádio ponto a ponto 10/100/1000

Unidade

04

16

LOTE 2 - ANEXO II
Item

Descrição do Objeto

Unidade

Qtd Mínima

Qtd Máxima

01

Rádios 5.8GHZ com antena integrada
25 DBI

Unidade

70

105

LOTE 3 - ANEXO III
Item

Descrição do Objeto

Unidade

Qtd Mínima

Qtd Máxima

01

Rádios 5.8GHZ sem antena integrada
25 DBI

Unidade

10

15

Unidade

Qtd Mínima

Qtd Máxima

Unidade

04

16

Unidade

Qtd Mínima

Qtd Máxima

Unidade

04

20

LOTE 4 - ANEXO IV
Item
01

Descrição do Objeto
Rádios ponto
10/100/1000

a

ponto

5.8

GHZ

LOTE 5 - ANEXO V
Item
01

Descrição do Objeto
ISOLADOR RADOME

3. DA DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
3.1. O Edital encontra-se disponível na internet, nos sites www.dataci.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, ou, ainda, poderá ser obtida a cópia na sede da DATACI, localizada na Rua 25
de
Março,
28,
2°
Andar
Centro,
Cachoeiro
de
Itapemirim
ES
Cep.:29300-100, telefone (28) 3521-2001, cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, em dias
úteis, no horário das 8h às 18h, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
3.2. Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condições nele esta belecidas, obrigando-se a acompanhar as publicações referentes à convocação deste certame
nos sites www.dataci.es.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br, bem como as publicações oficiais
(Diário Oficial do Município, do Estado e da União; jornais de circulação local e regional), tendo
em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.
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3.3. Os pedidos de esclarecimentos sobre este procedimento de licitação deverão ser enviados
à Pregoeira até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço dataci.licitacao@cachoeiro.es.gov.br.
3.4. Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos exclusivamente mediante divulgação na
internet, através do site www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil, e no site dataci.licitacao@cachoeiro.es.gov.br, sem informar a identidade da licitante consulente e de seu representante.
3.5. Às licitantes interessadas cabem acessar assiduamente os referidos endereços para conhecimento das perguntas e respostas e manterem-se atualizadas sobre esclarecimentos referentes a este Edital.
3.6. Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa até
dois dias úteis antes da data fixada para a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico dataci.licitacao@cachoeiro.es.gov.br, ou
entregue pessoalmente na sala da Comissão Permanente de Licitações localizada na sede da
DATACI, localizada na Rua 25 de Março, 28, 2° Andar - Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES,
Cep.:29300-100, telefone (28) 3521-2001, cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES das 8h às 18
h, dirigida à Pregoeira.
3.7. A petição deverá conter a assinatura do interessado ou seu representante, a indicação do
número do Pregão, endereço completo, telefone e e-mail, a formulação do pedido contendo a
exposição dos fatos e seus fundamentos. No mesmo momento deverá ser juntado documento
que comprove a aptidão do signatário para a representação da pessoa jurídica ou física.
3.8. Se protocolizados na sede da DATACI, os documentos necessários à comprovação da aptidão do signatário para a representação da pessoa jurídica ou física poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada pelo cartório competente, certificação
digital, por servidor da DATACI, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do art.
32, caput, c/c art. 38, inciso IV, ambos da Lei nº 8.666/93. Caso os documentos sejam enviados
por e-mail, a Pregoeira poderá solicitar a apresentação dos originais nos termos indicados,
quando entender necessário.
3.9. Caberá à Pregoeira, auxiliada pelo setor técnico responsável pela contratação e/ou pela
Assessoria Jurídica, decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.9.1. A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada
nos sites www.dataci.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, para conhecimento de todos
os interessados, sem informar a identidade da licitante impugnante e de seu representante.
3.10. Decairá do direito de impugnar o Edital de licitação perante a Administração o interessado que não o fizer dentro do prazo legal estipulado no item 3.6, assim como não serão conhecidas as impugnações entregues fora do local previsto no preâmbulo deste Edital; endereçadas
por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento
pela Comissão Permanente de Licitação, e que, por isso, sejam intempestivas; subscritas por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo
proponente.
3.11. Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme
art. 21, §4º, da Lei nº 8.666/1993.
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3.11.1. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original.
3.11.2. Na hipótese de suspensão do prazo do certame, será lançada no sistema a informação de que o mesmo encontra-se “Suspenso”.
3.12. Caso a pregoeira decida pela não impugnação do ato convocatório, deverá encaminhar o
processo para a autoridade competente, na pessoa do Presidente da DATACI, a quem competirá, nesse caso, ratificar ou alterar a decisão da pregoeira.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar desta licitação, todos os interessados (empresas de médio e grande
porte; ME, EPP, MEI e equiparadas) do ramo especializado, que atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus Anexos, e que estejam previamente credenciadas no sistema “Licitações”, do Banco do Brasil.
4.2. Não poderá participar da presente licitação o empresário ou sociedade empresária:
I. que esteja cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação
e/ou impedimento de licitar e contratar com a DATACI;
II. declarado(a) inidôneo(a) para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;
III. que incidir nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
IV. que se encontre em processo de falência, sob dissolução ou liquidação;
V. que esteja constituída sob a forma de consórcio, no caso de sociedade empresária;
VI. proibido(a) de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º,
V, da Lei nº 9.605/98;
VII. Proibido(a) de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92.
VIII. composta de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietários,
controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituição Federal/1988.
4.3. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante
que, pelo descumprimento, fica sujeito às penalidades cabíveis.
4.4. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação de chave de identi ficação e senha pessoal e intransferível do representante credenciado pelo Banco do Brasil
(provedor do sistema).
4.4.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.
4.5. A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, conforme art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do parágrafo 4º do art. 3º da
Lei Complementar nº 123/2006, deverá registrar, em campo próprio, no sistema eletrônico, sua
condição de ME ou EPP, estando sujeita às sanções previstas neste edital em caso de declaração falsa.
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4.6. Como requisito para participação no Pregão, a licitante deverá assinalar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e cumprimento às exigências de habi litação prevista no Edital.
4.6.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação su jeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.6.2. O envio das declarações por meio do sistema obriga a proponente a todos os
efeitos legais, uma vez que a senha e a chave eletrônica são de uso exclusivo.
4.6.3. A condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparada será
devidamente verificada na etapa de habilitação, conforme o estabelecido neste Edi tal.
4.7. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva ho mologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema ou
de sua desconexão.
4.8. A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas
neste instrumento convocatório.
5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA “LICITAÇÕES”
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico constante no site www.licitacoes-e.com.br, os interessados na licitação deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal intransferível,
obtidas junto ao Banco do Brasil S/A, onde também deverão informar-se a respeito do funcionamento e regulamento, como também receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
5.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema ou à DATACI a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema eletrônico implica a responsabilidade legal do licitante ou de seu representante pelos atos praticados e a presunção da capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
5.4. Caberá ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato blo queio de acesso.
5.5. A DATACI não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do Banco do Brasil S/A, provedor do sistema eletrônico.
5.6. Qualquer informação acerca do credenciamento poderá ser obtida através do site
www.licitacoes-e.com.br, conforme instruções nele contidas, e/ou as dúvidas deverão ser sanadas com o suporte técnico do Banco do Brasil através dos telefones (28) 2101-9200 para as
capitais e regiões metropolitanas e demais localidades 0800-729-0500.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1. A proposta de preços, contemplando o valor total de cada lote, deverá ser encaminhada
em formulário eletrônico específico, mediante a opção “acesso identificado”, na página inicial
do site www.licitacoes-e.com.br, conforme datas e horários limites estabelecidos no item 1.3
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deste Edital, sendo vedada a identificação do titular da proposta até a conclusão da fase de
lances, sob pena de desclassificação da proposta;
6.1.1. Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas decimais;
6.1.2. Deverá ser inserido, no campo próprio do sistema eletrônico, o valor total do lote;
6.1.3. O licitante poderá apresentar proposta referente ao(s) lote(s) que for(em) de seu
interesse, devendo esta(s) e os lances referirem-se à integralidade de seu objeto, não
se admitindo propostas para fornecimento parcial do objeto do lote.
6.2. As propostas comerciais registradas no sistema, pelos licitantes, poderão ser substituídas
ou excluídas até a data e horário definidos no edital para sua abertura.
6.3. Após o fim do acolhimento de proposta, não caberá desistência, sob pena de aplicação das
sanções administrativas previstas neste Edital, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
6.4. No caso de propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, para efeito de classificação, prevalecerá aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar.
6.5. Os preços deverão ser propostos considerando-se obrigatoriamente, todas as despesas e
custos de fornecimento, como transporte, frete, ônus previdenciários e trabalhistas, taxas, seguros, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com
o objeto da licitação.
6.5.1. Quaisquer tributos, custos ou despesas, de qualquer natureza, omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não
sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o objeto ser
entregue à DATACI sem ônus adicional.
6.6. A proposta comercial deverá ter validade por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação quando da abertura da sessão pública estabelecida no Edital.
6.6.1. Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na proposta comercial, ele
será considerado como aceito para efeito de julgamento.
6.6.2. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.
6.6.3. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada a prorrogação de sua validade a todos os licitantes classificados, caso persista o interesse da DA TACI.
6.6.4. A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem
anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta.
6.7. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e aceitação de todas as
regras do certame, assumindo o proponente o compromisso de cumprir o objeto do contrato
em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando
necessário, sua substituição, sujeitando-se às sanções legais na hipótese de declaração falsa.
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6.8. Os licitantes deverão indicar suas propostas de preços, utilizando para tanto, exclusi vamente, o Sistema Eletrônico, sendo consideradas inválidas as propostas apresentadas
por quaisquer outros meios.
6.9. O sigilo das propostas é garantido pelo Banco do Brasil S.A. e somente após a data e
horário previsto para a abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas, por tanto, é recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com antecedência,
não deixando para cadastrá-las no último dia.
6.10. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, detentor da proposta de menor
preço, em cada lote,
deverá encaminhar à Pregoeira,
via e-mail,
e
em original, se for o caso, na forma e prazos previstos no item 10.16 deste edital:
I. Proposta comercial expressa, ajustada ao preço final, conforme Modelo do Anexo II, ou
em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com valor
total do(s) lote(s) de seu interesse e valor(es) unitário(s) de cada lote, identificação da
empresa proponente, nº do CNPJ ou CPF, endereço, números de telefone, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, em estrita observância às especificações contidas neste Edital, salvo se, inequivocamente, tais falhas
não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à DATACI ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando:
a) número do lote arrematado, descrição completa do objeto e quantidades constantes dos Termos de Referência, Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV e Anexo V
do Edital;
a.1) Na descrição completa do objeto cotado, não havendo informação
adicional, em atendimento à exigência do Sistema, basta que a empresa
declare no citado campo que a proposta está de acordo com o Edital;
b) preço unitário e total (algarismo), em moeda brasileira (Real) e com até 2 casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), bem como valor total da proposta expressos em numeral e por extenso.
b.1) Havendo discrepância entre os preços unitários e totais da proposta
ajustada, prevalecerá o valor total arrematado e, havendo discordância
entre o valor total da proposta em algarismo e o total por extenso, prevalecerá o que equivale ao valor arrematado.
b.2) Na falta de indicação dos valores por extenso, as propostas serão
aceitas desde que não comprometa o entendimento claro do valor cotado.
b.3) Os valores após a segunda casa decimal serão desconsiderados para
fins de arredondamento da proposta.
6.11. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no
ato da entrega de sua proposta comercial.
6.12. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome
no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e seus lances.
6.13. É vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveria constar
originalmente da proposta comercial, conforme dispõe o artigo 43, §3º da Lei nº 8.666/93.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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7.1. O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, em cada lote, deverá
encaminhar à Pregoeira, via e-mail, ou protocolado em original, na forma e prazos previstos no
item 10.16 deste Edital, a documentação abaixo relacionada:
I. Habilitação Jurídica:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; ou
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, demais alterações ou a última alteração contratual desde que esteja consolidada, devidamente registrado na
junta comercial da devida sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores, observadas as exigências do novo Código Civil e da Lei n º
11.127, de 28 de junho de 2005, em se tratando de sociedades empresárias ou cooperativas, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores; ou
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova
de diretoria em exercício; ou
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
II. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição do licitante no Cadastro de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria Municipal competente;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria Estadual competente;
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e a seguridade social mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União - Certidão Conjunta PGFN e RFB;
e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, mediante apresentação de Certidão expedida pela Caixa Econômica Federal;
f) Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei
12.440/2011.
II.I. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação
deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ
ou CPF e endereço respectivo, observando-se que:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome
da filial;
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b.1) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
b.2) Figuram como exceções as certidões cuja abrangência atinge
tanto a empresa matriz quanto as filiais (INSS e PGFN/RFB).
7.1.1. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e equiparada, já declarada e
certificada neste certame para usufruir dos benefícios da Lei Complementar nº
123/2006, gozará de tratamento diferenciado e favorecido quanto à regularização
dos documentos fiscais e trabalhista.
7.1.2. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e equiparada deverá
apresentar, obrigatoriamente, toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, sob pena de inabilitação, mesmo
que esta apresente alguma restrição.
7.1.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado à ME, EPP e equiparada o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, para regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa, podendo ser prorrogado por igual período, a critério
da Administração, na forma do art. 43 § 1º. da Lei Complementar nº. 123/2006.
7.1.4. A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto no subitem
anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no artigo 7º da Lei n° 10.520/2002 e no artigo 81 da Lei n° 8.666/1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, ou revogar a licitação, na forma do art. 43 § 2º da Lei Complementar
nº. 123/2006 c/c o art. 4º, inciso XXIII da Lei nº 10.520/2002.
III. Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na
omissão desta, expedida há no máximo 60 (sessenta) dias antes, contados da data
da abertura deste Pregão;
a.1) Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial, deverão ser cumpridos, por meio da documentação apropriada, os
seguintes requisitos, cumulativamente:
I) cumprimento de todos os demais requisitos de habilitação constantes
neste Edital;
II) sentença homologatória do plano de recuperação judicial, ou certidão
judicial informando que a empresa encontra-se apta para participar de
licitação.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, na
forma da Lei, já exigíveis, certificado por contabilista registrado no Conselho
Regional de Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento
e registro no órgão competente, extraídos do livro diário, comprovando a boa
situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na
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hipótese de encerrados há mais de 03 (três) meses da data de sua apresentação,
vedada a substituição por Balancetes e Balanços provisórios.
c) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço
Patrimonial, os seguintes índices: Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência
Geral – ISG e Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um);
d) As fórmulas para o cálculo dos índices referidos acima são os seguintes (ANEXO
V):
I) Índice de Liquidez Geral:
ILG = (AC + RLP) (PC + PNC)
Onde:
ILG – Índice de Liquidez Geral;
AC – Ativo Circulante;
RLP – Realizável a Longo Prazo;
PC – Passivo Circulante;
PNC – Passivo Não Circulante.
II) Índice de Solvência Geral:
ISG = AT ÷ PC + PNC
Onde:
ISG – Índice de Solvência Geral;
AT – Ativo Total;
PC – Passivo Circulante;
PNC – Passivo Não Circulante.
III) Índice de Liquidez Corrente:
ILC = AC ÷ PC
Onde:
ILC – Índice de Liquidez Corrente;
AC – Ativo Circulante;
PC – Passivo Circulante;
e) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (um), em qualquer
dos índices referidos acima, quando de suas habilitações, deverão comprovar
patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2 º e 3º, do artigo 31, da Lei 8.666/93;
f) A comprovação de patrimônio líquido será equivalente a 10 % (dez por cento) do
valor estimado para contratação, considerado o valor estimado para o período de
12 meses, conforme determina a Lei 8666/93, admitida a atualização para a data
de apresentação da proposta, através de índices oficiais;
g) A comprovação dos índices referidos na alínea “c”, bem como do patrimônio
líquido aludido na alínea “e”, deverão se basear nas informações constantes nos
documentos listados na alínea “b”, constituindo obrigação exclusiva do licitante a
apresentação dos cálculos de forma objetiva, sob pena de inabilitação
IV. Qualificação Técnica
a) Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa
licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove(m) a aptidão para a prestação de serviço compatível com as
características indicadas nos Termos de Referência – Anexo I, Anexo II, Anexo III,
Anexo IV e Anexo V do Edital, devendo ser apresentado em original ou cópia por
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qualquer processo de autenticação, sem emendas ou rasuras, constando os dados
da empresa contratada e assinado(s) por seu representante legal.
V. DECLARAÇÃO
a) Declaração expressa, aceitando as condições do Edital, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital, que inexiste fato impeditivo para licitar, não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, que não existe a superveniência de fato que impeça a sua habilitação/participação nesta licitação estando ciente da sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, como também menores de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, que não existe participação direta ou indireta de servidor público de entidades ou órgãos da Administração Municipal na prestação do objeto do Pregão
Eletrônico conforme modelo proposto no ANEXO III.
7.2. Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
autenticada por tabelião de notas, certificação digital ou por servidor da DATACI, devidamente
identificado por nome e matrícula, à vista dos originais, por cópia simples quando a confirma ção do seu teor puder ser feita pela Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via “In ternet”, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos “protocolos” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos.
7.3. Não será realizado por esta Comissão Permanente de Licitação autenticação de documentação baseada em cópia autenticada, devendo para tanto, ser apresentado documento original.
7.4. Será admitida a comprovação de regularidade através da Internet, por meio de consulta
aos sítios oficiais, para verificação da autenticidade, inclusive, para suprir data vencida em algum documento. A Pregoeira não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante
será inabilitado.
7.5. Caso a licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a mesma
fazer prova à isenção, dentro do envelope, através de declaração ou documento normativo do
órgão expedidor do aludido documento.
7.6. Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos. Caso as certidões expedidas pelas Fazendas Estadual e Municipal não tragam consignados os respectivos prazos de validade, a administração aceitará como válidos, no máximo, os prazos vigentes no Estado do Espírito Santo e no Município de Cachoeiro de Itapemirim, 90 (noventa) e 30 (trinta) dias, respectivamente.
7.7. A DATACI se reserva o direito de proceder buscas e extrair certidões para averiguar a ve racidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário,
estando sujeita à inabilitação a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Administração, além de incorrer nas sanções previstas em lei.
7.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova.
7.9. Será inabilitado a licitante que não apresentar ou apresentar em desconformidade
qualquer documento exigido no instrumento convocatório.
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7.10. Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na
data fixada para sua apresentação.
7.11. A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Edital, ou a sua
ausência, salvo o disposto no item 7.1.3, inabilitará o licitante, sendo aplicadas as sanções
previstas na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal n° 16114/2005 e neste edital,
considerando que este manifestou, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação,
conforme condição constante do Anexo III.
8. DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
8.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar
obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar os
seguintes documentos:
a) Certidão expedida no presente exercício pelo órgão competente, a saber: Registro de
Empresas Mercantis (Junta Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório),
conforme o caso, do local onde a pessoa jurídica tenha sido registrada, atestando que a
empresa se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma do artigo 3º. da Lei Complementar 123/2006.
b) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo IV;
8.2. O documento comprobatório do enquadramento do licitante como ME ou EPP deve ser
apresentado junto aos documentos de habilitação, bem como a Declaração do Anexo IV.
9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1. O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor valor total de
cada lote, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste
edital e seus anexos.
9.2. Após o encerramento do horário definido para o acolhimento de propostas, a Pregoeira verificará sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, sob pena de desclassificação.
9.3. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.4. Será desclassificada a proposta comercial que:
a) não atenda às exigências estabelecidas neste edital e seus anexos ou em diligência;
b) não se refira à integralidade do objeto;
c) apresente vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;
d) apresentar irregularidade, omissão ou defeito que dificulte o seu julgamento;
e) contiver qualquer limitação ou condição contrastante com o presente Edital;
f) apresentar preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração; ou superestimados ou, ainda, manifestamente inexequíveis,
assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º, e art. 48, II, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 8.666/93;
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f.1) será considerada irrisória a proposta que não apresente valor mínimo necessário para cobrir os custos da contratação;
f.2) se a Pregoeira entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará
prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de
planilha de custos, contratações em andamento com preços semelhantes, além
de outros documentos e justificativas julgados pertinentes;
f.3) se a Pregoeira julgar que não houve comprovação da exequibilidadedo preço, a proposta será desclassificada.
9.5. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Pregoeira, sendo
que somente estas participarão da fase de lance.
9.6. A Pregoeira poderá, no julgamento das propostas e da documentação, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.
9.7. As propostas e documentações apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da
área técnica solicitante para verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer
fundamentado.
10. DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA
10.1. A abertura da sessão pública ocorrerá no site www.licitacoes-e.com.br do Banco do Brasil
na data e hora indicadas no item 1.3 deste Edital, sendo aberta por comando da Pregoeira.
10.2. A sessão do pregão será realizada na sala de disputa, via sistema eletrônico, onde poderão ser realizados de forma simultânea mais de um lote, proporcionando agilidade ao processo,
devendo o licitante, nesse caso, efetuar lances simultâneos para os lotes em disputa em que
houver enviado proposta.
10.2.1. Alegações posteriores não serão aceitas, caso o licitante não efetue lances para
os diversos lotes licitados simultaneamente.
10.2.2. Para maiores informações sobre a disputa simultânea de lotes, o licitante poderá
acessar a Cartilha do Fornecedor no link “Disputa Simultânea”, disponível no sistema
”licitações”.
10.3. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.4. A comunicação entre a Pregoeira e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca
de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. Ressalta-se que no ambiente eletrônico da sala de disputa somente a Pregoeira enviará mensagens.
10.5. Aberta a etapa competitiva, os representantes das proponentes deverão estar conectados ao sistema para participação da sessão de lances, observado o horário e as regras estabelecidas neste edital, vedada a identificação do titular do lance.
10.5.1. A cada lance ofertado o sistema informará, imediatamente, o recebimento e o
respectivo horário de registro e valor, mas não identificará os autores dos lances registrados.
10.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
sobre o menor valor registrado.
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10.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
10.7.1. O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer outro lance
válido.
10.8. Havendo desconexão a Pregoeira no decorrer da etapa de lances, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances.
10.8.1. A Pregoeira, quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem prejuízo dos
atos realizados.
10.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão
do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da
Pregoeira aos participantes, no endereço eletrônico, www.licitacoes-e.com.br.
10.9. A etapa de lances no tempo normal será controlada e encerrada pela Pregoeira,
mediante encaminhamento de aviso e fechamento iminente dos lances.
10.9.1. Durante a etapa de lances a Pregoeira acionará no sistema o início do tempo
randômico/aleatório, cuja duração poderá ser de até 30 (trinta) minutos, tempo durante
o qual ainda será possível o encaminhamento de lances.
10.9.2. O encerramento do tempo randômico/aleatório será feito automaticamente pelo
sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
10.10. O Sistema anunciará a licitante detentora da melhor proposta imediatamente após o
encerramento da etapa de lances.
10.11. Encerrada a etapa de lances, caso o menor preço ofertado pertencer a uma empresa
que não seja enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou
equiparada será aberta automaticamente a opção para a Pregoeira aplicar o direito de
preferência estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006.
10.12. Nos termos do item acima, havendo proposta registrada por Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à
melhor oferta, estará configurado o empate ficto/virtual, conforme previsto no art. 44, §2º da Lei
Complementar nº 123/2006, sendo convocada a ME ou EPP melhor classificada para registrar
proposta com valor inferior ao último valor arrematado.
10.12.1. O novo valor proposto pela ME ou EPP ou equiparada deverá ser apresentado
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após convocação do Pregoeira, sob pena de
preclusão do direito de preferência.
10.12.2. Havendo o exercício de preferência pela ME ou EPP ou equiparada, o Pregoeira
passará à etapa de negociação, observando-se os demais procedimentos subsequentes
estabelecidos para cada tapa deste certame.
10.12.3. Caso a ME, EPP ou equiparada não exerça o direito de preferência ou não
atenda às exigências do edital, o sistema, de forma automática, convocará a ME ou EPP
remanescente, cuja proposta se enquadre no limite de 5% (cinco por cento), obedecida
a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
10.12.4. Se houver equivalência de valores apresentados por ME, EPP ou equiparada,
dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor
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preço ofertada por empresa não enquadrada como tal, terá preferência na
apresentação de novo lance aquela que registrou primeiro sua proposta, por ordem de
data/hora, conforme o histórico eletrônico de propostas registradas no licitacoes-e, e
assim sucessivamente.
10.12.5. Na hipótese de nenhuma ME, EPP ou equiparada exercer o direito de
preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como
tal que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada,
iniciando-se a fase de negociação.
10.13. Permanecerá válida a proposta comercial encaminhada pelo sistema na hipótese de o
licitante não encaminhar lances, sendo considerada para a classificação final.
10.14. Caso os licitantes classificados não apresentem lances, será verificada a conformidade
entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a
Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente visando obter preço melhor para a
DATACI, observado todas as exigências estabelecidas anteriormente.
10.15. Encerrada a etapa competitiva, a Pregoeira poderá encaminhar pelo sistema eletrônico
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor preço, para
que possa ser obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.
10.15.1. A contraproposta objetivando reduções de preços será registrada pelo
Pregoeira, através de acesso ao link “Consultar contraproposta”, enquanto o item
estiver na condição “arrematado”.
10.15.2. O licitante deverá responder a contraproposta da Pregoeira acessando o link
“Consultar lotes”, “Chat mensagens”, “Consultar contraproposta” do lote disputado.
10.16. Sendo aceitável a oferta de menor preço, o licitante classificado em primeiro lugar, em
cada lote, deverá encaminhar à Pregoeira, sob pena de desclassificação:
I. A proposta comercial, ajustada ao preço final, conforme item 6.10;
II. Documentação de habilitação, prevista nos incisos I a IV do subitem 7.1, o Termo
Declaratório previsto no inciso V do subitem 7.1 (Anexos III), o documento
comprobatório do enquadramento do licitante como ME ou EPP previsto na alíneas “a”
do subitem 8.1 e, a Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
(Anexo IV), quando for o caso, no prazo máximo de 4 (quatro) horas após encerrada a
sessão do Pregão, pelo e-mail dataci.licitacao@cachoeiro.es.gov.br ou diretamente na
sede da DATACI, situada no endereço constante do preâmbulo.
10.17. A Pregoeira, quando julgar necessário, poderá determinar a apresentação do
documento original em 2 (dois) dias, com vistas à confirmação da autenticidade.
10.17.1. Os prazos acima poderão ser prorrogados, a pedido do licitante, com
justificativa aceita pelo Pregoeira, desde que apresentado requerimento no prazo
inicialmente concedido.
10.18. Os licitantes, a qualquer momento, depois de finalizada a disputa do lote, poderão
registrar suas considerações para a Pregoeira via sistema, acessando sequencialmente os
“links” “Relatório da Disputa”, para o lote disputado, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”,
sendo que todas as mensagens enviadas constarão no Histórico do Relatório de Disputa.
10.18.1. Os questionamentos formulados pelos licitantes serão respondidas no “Chat
Mensagens”.
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10.19. Quando necessário, a Pregoeira poderá estabelecer prazo para que o licitante
demonstre a exequibilidade de seus preços por meio de documentos.
10.20. No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, a
Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de
uma proposta ou lance que atenda às exigências deste edital.
10.20.1. Nessa etapa a Pregoeira, também, poderá negociar o preço com o licitante,
para que sejam obtidas melhores condições para o a Administração Pública Municipal.
10.21. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á relatório de disputa no sistema eletrônico, na
qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais
informações relativas ao certame licitatório, sem prejuízo das demais formas de publicidade
prevista na legislação pertinente.
10.22. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta
no site www.licitacoes-e.com.br.
10.23. Quando necessário, a Pregoeira e a Equipe de Apoio poderão complementar as
informações da ata gerada pelo sistema do Banco do Brasil, por meio de Ata Interna,
que será juntada aos autos referentes ao certame.
10.22. Problemas na operação do sistema deverão ser comunicados pelos licitantes,
imediatamente ao provedor, Banco do Brasil S/A.
11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Declarado o vencedor, no prazo de 30 minutos qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
11.2. A falta de manifestação no prazo acima estabelecido importará na decadência do direito
recursal e autorizará a Pregoeira a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
11.3. A Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
11.4. Feita a manifestação motivada da intenção de recurso será concedido o prazo de 3 (três)
dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar
do término do prazo do recorrente.
11.5. A manifestação da intenção de recurso desacompanhada da motivação e/ou a não apresentação das razões recursais importará no cancelamento da manifestação no sistema eletrônico.
11.6. Os memoriais das razões do recurso e contrarrazões deverão ser apresentados por escrito, dirigidos à Pregoeira devendo ser protocolados em uma via original, junto a Comissão permanente de Licitação da DATACI localizada na Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI, Rua 25 de Março, 28, 2° Andar - Centro, Cachoeiro de Itapemirim – ES; Cep.: 29300-100 - (28) 3521-2001 ou enviada para o e-mail dataci.licitacao@cachoeiro.es.gov.br.
11.7. Para fins de identificação, a licitante deverá anexar os documentos de Habilitação Jurídica, conforme consta no inciso I do item 7.1 deste Edital, e endereço da empresa, rubricadas
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em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder
de representação legal.
11.8. Não serão conhecidas as razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, fora do prazo legal, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas.
11.9. A Pregoeira receberá o recurso, examinando-o no que diz respeito a sua admissibilidade,
podendo reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo à autoridade superior, a qual caberá deci dir os recursos contra os atos do Pregoeira, quando este mantiver sua decisão.
11.10. O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.11. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.
11.12. A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no siste ma eletrônico do Banco do Brasil e/ou no site www.dataci.es.gov.br no link “licitações”.
11.13. Não havendo interposição de recurso e após análise da habilitação, caberá a Pregoeira
proceder à adjudicação do objeto ao licitante vencedor.
11.14. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na DATACI, em dias úteis nos horários de 8h as 18h.
11.15. Havendo interesse em cópias do processo, a licitante deverá proceder à solicitação por
escrito, sendo as mesmas executadas à custa do interessado.
11.16. O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, exceto quando
manifestamente protelatório ou quando a Pregoeira puder decidir de plano.
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1. Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório.
12.2. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
13. DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Será incluído na Ata o registro das licitantes que aceitarem cotar os materiais com preços
iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, nos termos do art.
15, inciso I do Decreto Municipal nº 24.267/2014, tendo por objetivo a formação do cadastro de
reserva no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata.
13.2. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se
a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
13.3. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de nota de
empenho de despesa, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/1993, na qual constarão todas as
informações necessárias ao perfeito fornecimento dos materiais.
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13.4. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo
de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste
Edital.
13.5. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Pública Direta e Indireta
(Municípios, Estados, Distrito Federal e União) que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência da DATACI.
13.5.1. Os órgãos não participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
13.5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da
Ata assumidas com o órgão gerenciador/participante.
13.5.3. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata para o órgão gerenciador/participante.
13.5.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro de Preços para o órgão gerenciador/participante, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
13.5.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira
aquisição ou contratação efetivada pelo órgão gerenciador/participante.
13.5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.
13.5.7. O órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão não participante.
14. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. Homologado o resultado deste Pregão, a Administração, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, item a item, convocará os licitantes
classificados, observado o disposto no art. 15 do Decreto Municipal nº 24.267/2014 para, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento do documento oficial de
convocação, assinar a Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente documento editalício.
14.1.1. O prazo para que a licitante classificada compareça após ser convocada, poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela DATACI.
14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assi nada e devolvida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;
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14.3. Caso o licitante não assine, tempestivamente, a Ata de Registro de Preços, decairá do
seu direito à contratação, conforme preceitua o Art. 4º, Incisos XXII e XXIII, da Lei nº
10.520/2002.
14.4. É facultado à DATACI, quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no
prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo de se aplicar as sanções previstas no item 20
deste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5. Como condição para assinatura da Ata de Registro de Preços, o licitante classificado deverá manter as condições de habilitação exigidas neste Edital.
14.6. A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, conforme disposto no artigo 18 do
Decreto Municipal nº 24.267/2014.
14.7. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) me ses, contados a partir do dia subsequente a data de sua publicação no Diário Oficial do Mu nicípio.
15. DO CONTRATO
15.1. O fornecedor deverá assinar o contrato, quando convocado, sob penas das sanções legais
previstas neste Edital, na Lei 10520/02 e 8.666/93.
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante a Administração para a assinatura do Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;
15.3. O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1. As despesas decorrentes desta contratação serão suportadas pelos recursos destinados provenientes do Decreto Municipal 27.343/2017 que dispõe sobre aumento do capital
social da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI.
Também compõem a fonte de receita para este certame os recursos próprios da DATACI
para o exercício de 2018 e subsequente(s).
17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado mediante o fornecimento de Nota Fiscal à DATACI bem como
os documentos de regularidade fiscal exigidos no inciso XIII do art. 4º da Lei 10.520/2002, que
depois de conferidos e visados, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias após a respectiva apresentação.
17.2. No texto da Nota Fiscal recomenda-se constar, para compor o processo de prestação de
contas, o número do procedimento da licitação, o objeto, os valores unitário e total, o número
do processo que deu origem à aquisição e as informações referentes à origem dos recursos
que financiam esta contratação, as quais estarão disponíveis na nota de empenho.
17.3. A Nota Fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de credenciamento e acolhidos nos documentos de habilitação.
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17.4. Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as
informações registradas no Pregão, deverá ser comunicada à DATACI, mediante documentação
própria, para apreciação da autoridade competente.
17.5. Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, ou outra circunstância impeditiva,
o mesmo será devolvido à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pa gamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento, devidamente corrigido.
17.6. A DATACI, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à contratada, os valores que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de descumprimento de suas obrigações.
17.7. Para a efetivação do pagamento, a Contratada deverá manter as condições previstas
neste Edital no que concerne a proposta de preço e a habilitação.
17.8. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993.
17.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
Contratada.
17.9.1. O CNPJ ou CPF constante do respectivo processo e o CNPJ ou CPF da conta bancária deverão ser coincidentes, conforme preceitua o § 1º do art. 1º da Portaria Municipal n° 465/05.
17.9.2. De acordo com o § 2º do art. 1º da Portaria Municipal n° 465/05, não serão efe tuados créditos em contas:
I. de empresas associadas;
II. de matriz para filial;
III. de filial para matriz;
IV. de sócio;
V. de representante;
VI. de procurador, sob qualquer condição.
17.10. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular
liquidação, e esta por sua vez, depois do recebimento definitivo do objeto, estando vedada
qualquer antecipação de pagamento sem o cumprimento das condições estabelecidas neste
Edital.
17.11. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento
contratual.
17.12. Ocorrendo atraso no pagamento e desde que não tenha sido o fornecedor quem lhe
deu causa, poderá, a requerimento deste, ser lhe compensada a mora por meio da aplica ção da seguinte fórmula: EM = I X N X VP, onde:
EM = encargos moratórios;
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N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo paga mento;
VP = valor da parcela a ser paga;
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado
por I = (6/100) /365).
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a
contratação, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do objeto, fizer declaração falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a DATACI e, será descredenciado no sistema
de cadastramento de fornecedores da mesma pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas no Edital e no Contrato, e das demais cominações legais.
18.2. O Contratante deve determinar o prazo de aplicação da sanção, contando com o máximo
de 5 (cinco) anos, tomando por pressupostos as especificidades de cada caso e a gravidade
das condutas apuradas.
18.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.
18.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.
18.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação, exceto no caso previsto no inciso VII do item 20.8 deste Edital, o qual
será de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação, onde deverá ser observada
a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.
18.6. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a
preclusão do direito pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei
e no Edital.
18.7. O descumprimento das obrigações, o atraso no cumprimento dos prazos contratuais ou
sua inexecução total ou parcial, sujeita o Contratado à aplicação da penalidade de multa, sem
prejuízo da rescisão unilateral da contratação, a qualquer tempo, e a aplicação das demais
sanções legais cabíveis.
18.8. A multa que será imposta ao Contratado inadimplente será aplicada, preferencialmente,
observando os seguintes percentuais e diretrizes:
I. multa moratória de 0,333% (zero vírgula trezentos e trinta e três
atraso no cumprimento da obrigação principal, até o limite de
noventa e nove por cento), correspondente até o trigésimo dia
sobre o valor da respectiva parte inadimplente, excluída, quando
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal.

por cento) por dia de
9,99% (nove vírgula
de atraso, calculado
for o caso, a parcela

II. Na hipótese de a multa moratória atingir o patamar de 9,99% (nove vírgula noventa e
nove por cento) do valor total da contratação ou decorridos mais de 30 (trinta) dias de
atraso na execução do objeto pactuado, a nota de empenho será cancelada, e a
respectiva Ata de Registro de Preços e/ou Contrato rescindido exceto se houver
interesse público devidamente justificado da Administração na manutenção da avença,
sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei.
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III. Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado,
será aplicado o percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da
respectiva parte inadimplente, isto é, sobre a diferença entre o valor total da
contratação e o valor da parte do fornecimento já realizado.
IV. Multa de 3% (três por cento) do valor estimado para contratação por deixar de entregar alguma documentação exigida para o certame.
V. Multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação, quando não mantiver a
sua proposta.
VI. Multa indenizatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da adjudicação da
licitação em caso de recusa do licitante em aceitar ou receber a Nota de Empenho.
VII. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da
Contratada injustificadamente, desistir da contratação ou der causa á sua rescisão,
comportar-se de modo inidôneo, apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa,
falhar ou fraudar na execução do objeto; ou cometer fraude fiscal, bem como nos
demais casos de descumprimento da obrigação contratual, quando a Administração, em
face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá
reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
18.9. Para os fins da Subcondição VII do item 18.8, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo único; 96 e 97, parágrafo único
da Lei nº 8.666/1993.
18.10. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigação.
18.11. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de
outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.
18.12. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
18.13. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do
pagamento devido pela DATACI de Itapemirim ou cobrada judicialmente, se for o caso. Se os
valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.
18.14. O Contratante poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na entrega do
material, para entender cancelada a Nota de Empenho.
18.15. A empresa licitante deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no
Edital, sujeitando-se às sanções constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e nos artigos 86 e
87, inc. II e § 1º da Lei nº 8.666/1993.
19. DA REVOGAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DO CERTAME
19.1. Por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou por considerá-la inoportuna, a Administração poderá revogar a licitação, ou anulá-la
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito e devida mente fundamentado, disponibilizando no sistema para conhecimento dos interessados, sem
que tal ato possa gerar obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do
art. 59 da Lei nº. 8.666/93.
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19.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual equivalente,
ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei 8666/93.
19.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.
19.4. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento da obrigação.
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1. Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pelos Decretos Municipais
nºs. 16.114/2005, 24.267/2014 e 17913/2007, amparado pela Lei nº. 10.520/02 e pela Lei nº.
8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes.
20.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão se submeter às regras da Lei
Complementar nº. 123/2006, que institui o Estatuto Nacional das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte com suas devidas alterações.
20.3. As normas que disciplinam esta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a se gurança da contratação.
20.4. Os Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições
gerais e particulares do objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da documentação ou do
integral cumprimento da obrigação, não sendo aceitas reivindicações. Eventuais deficiências
no atendimento dos requisitos e exigências para apresentação da documentação serão
consideradas de responsabilidade exclusiva dos licitantes.
20.5. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.5.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão da Autorização de Fornecimento
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
20.6. A aceitação da proposta vencedora, pela DATACI, obriga o seu proponente ao fornecimento do objeto desta licitação, pelo preço e condições oferecidas, não cabendo o direito a
qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos em sua
proposta, quer seja por erro ou omissão.
20.7. Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelos licitantes em razão da presente
licitação, incluindo os gastos relativos a preparação da documentação, correrão as suas expensas, sendo de exclusiva responsabilidade e risco, ficando a DATACI isenta de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, independente do resultado da licitação.
20.8. É facultada à Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta comercial.
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20.9. Reserva-se à Pregoeira e/ou membro da equipe de apoio o direito de efetuar diligências
com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
20.10. A Administração poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
20.11. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação.
20.12. A Pregoeira poderá solicitar em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, caso julgue necessário.
20.13. Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, assessorando-a, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica e qualquer outro servidor da DATACI ou
da PMCI, não vinculados, direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.
20.14. A pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de
almejar proposta mais vantajosa para a Administração.
20.15. Os casos omissos serão solucionados diretamente pela pregoeira ou autoridade competente, observados os preceitos de direito público, subsidiariamente, as disposições da Lei n°.
8.666/93.
20.16. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta e que não sejam infringidos os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do interesse público.
20.17. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação da Pregoeira em contrário.
20.18. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação
ou indenização, poderá ser:
I. adiada a data da abertura desta licitação;
II. alteradas as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização.
20.19. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
a) Anexos I; Anexo II; Anexo III; Anexo IV e Anexo V – Termos de Referência;
b) Anexo VI – Proposta Comercial (modelo);
c) Anexo VII – Termo Declaratório (modelo);
d) Anexo VIII – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (modelo);
e) Anexo IX - Apresentação de Índices Contábeis (modelo)
f) Anexo X – Minuta da Ata de registro de Preços
g) Anexo XI – Minuta do Contrato.
Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de junho de 2018.
André Ferrari Fonseca
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
Aquisição de Antena 5.8GHZ 30 DBI para rádio ponto a ponto 10/100/1000.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Esta aquisição irá suprir necessidades contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 de
forma a viabilizar upgrade no parque atual de equipamentos da rede metropolitana da DATACI.
3. DA FORMA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
3.1. Esta aquisição será feita com recursos originados de repasse de capital com objetivo de realizar as ações contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 e também com recursos próprios. Sugerimos que a compra seja feita por registro de preços de forma a permitir aquisições
em eventuais demandas.
4. DOS QUANTITATIVOS DO OBJETO
4.1. Os produtos deverão seguir as seguintes especificações e quantidades, conforme descrito
abaixo:
Qtd
Lote
Item
Descrição do Objeto
Unid.
Qtd Mínima
Máxima
Antena 5.8GHZ 30 DBI para rádio
1
1
Unidade
04
16
ponto a ponto 10/100/1000
5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Item

01

Descrição
Faixa De Freqüência 4,9-5,90 Ghz
Ganho 28,0-30.25dbi
Polarização Linear Dupla
Cross-Pol Isolamento 35db Min
Max Vswr 1,4:1
Hpol Largura De Feixe (6 Db) 137 Graus.
Vpol Largura De Feixe (6 Db) 118 Graus.
Largura De Feixe De Elevação 8 Graus.
Elétrica Downtilt 4 Graus.
Especificação Etsi En 302 326 Dn2
Dimensões 367x63x41mm
Tamanho Diametro 70cm
10kg Peso
Conector SMA Padrão
Polímero de proteção UV
Dupla Polarização
Ganho de 30 dBi
Encaixes Externos
Altas Taxas de tráfego
Abertura Horizontal e Vertical de 5°
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6. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
6.1 O valor total estimado da contratação de aquisição dos computadores deverá ser baseado
na média aritmética dos orçamentos apresentados.
7. RECURSOS FINANCEIROS
7.1 As despesas decorrentes da execução deste Termo de Referência correrão por conta dos
recursos de repasse de capital à DATACI pela PMCI e recursos próprios.
8. DA PROPOSTA
8.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar o presente Termo
de Referência, dirimindo, tempestivamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em
omissões, eis que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o contratado cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de seus preços unitários.
8.2. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, serviços e materiais necessários à completa execução dos serviços.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Não se aplica.
10. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 RUA 25 DE MARÇO, 28 – 2º ANDAR – B. CENTRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, no
prazo máximo de 20 dias após o recebimento da ordem de compra.
11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O fornecimento do objeto deste Termo de Referência será realizado de forma ÚNICA.
11.2. O recebimento do objeto será efetuado pela GINFRA/DIRTIN, o qual poderá, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na
entrega dos materiais e ferramentas ou até mesmo substituí-los por outros novos.
11.3. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. Caso apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE.
11.4. Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:
a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.
b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
11.5. A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão estar acondicionados adequadamente.

Pregão Eletrônico n° __/2018 - Página 26
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim - DATACI
Rua 25 de Março, 28, 2° Andar - Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES
Cep.: 29300-100 - (28) 3521-2001 – www.dataci.es.gov.br

DATACI
FLS. _________
Rúbrica:
________________

11.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto.
12. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 Os produtos a serem adquiridos serão solicitados pela CONTRATANTE ao CONTRATADO
através da emissão e envio de “Ordem de Compra”;
12.2 Recebida a Ordem de Compra a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias, para a entrega dos equipamentos.
13. DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A Administração promoverá o acompanhamento e fiscalização da entrega material, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos;
13.2 A DATACI ou Secretaria requisitante indicará, formalmente, um servidor como responsável
pelo recebimento do produto e/ou pela fiscalização do contrato, o qual deverá atestar a nota,
sem o qual não será permitido qualquer pagamento;
13.3 A fiscalização pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor
por quaisquer irregularidades na entrega do material ou na prestação dos serviços, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas.
14. DO FISCAL DO CONTRATO
14.1 A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores devidamente designados, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização
dos serviços contratados;
14.2 A ação da fiscalização não reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração e terceiros.
15. FORMA DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo do
objeto e respectivo atesto da Nota fiscal/fatura ou documento equivalente.
15.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá ser anexo a fatura, comprovante
de regularidade fiscal e trabalhista.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Fornecer todos os produtos de acordo com as especificações e condições do presente
Termo de Referência;
16.2. Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e
de primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente,
e prazo de garantia contra defeitos de fabricação.
16.3. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto;
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16.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à
CONTRATANTE, ou a terceiros.
16.5. Apresentar as notas fiscais/faturas, com descrição completa do produto, juntamente com
a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;
16.6. Comunicar, imediatamente e por escrito, à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento na entrega do objeto;
16.7. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões.
17 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da
CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega
do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.
17.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente;
17.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
17.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
17.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição
do objeto;
17.6. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas;
17.7. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a adimplida às penalidades constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa.
19. GARANTIA
19.1. Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os itens objeto deste termo de
referência.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES
20.1. Procurar a GINFRA ou GCANAL para mais informações, no telefone (28)3521-2001 ou por
e-mail: jose.bessa@dataci.es.gov.br, wesley.junior@dataci.es.gov.br.
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Cachoeiro de Itapemirim/ES, ______ de _________ de ______.
_________________________________________________
José Bessa da Silva
Gerente de Canais e Serviços
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. Do Objeto
1.1. Aquisição de rádios 5.8GHZ com antena integrada 25 DBI.
2. JUSTIFICATIVA
Esta aquisição irá suprir necessidades contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 de forma
a viabilizar upgrade no parque atual de equipamentos da rede metropolitana da DATACI.
3. DA FORMA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
Esta aquisição será feita com recursos originados de repasse de capital com objetivo de realizar as ações contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 e também com recursos próprios.
Sugerimos que a compra seja feita por registro de preços de forma a permitir aquisições em
eventuais demandas.
4. DOS QUANTITATIVOS DO OBJETO
Os produtos deverão seguir as seguintes especificações e quantidades, conforme descrito abaixo:
Qtd MíniQtd
Lote
Item
Descrição do Objeto
Unid.
ma
Máxima
Rádios 5.8GHZ com antena inte02
1
Unidade
70
105
grada 25 DBI
5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Lote

02

Item

01

Descrição


1.PROCESSADOR ATHEROS MIPS 74KC, 560MHZ



2.MEMÓRIA 64MB DDR2, 8MB FLASH



3.FREQUÊNCIA 5GHZ



4.PORTAS LAN 1X 10/100/1000 ETHERNET



5.GANHO 25DBI, DUPLA POLARIDADE



6.ALCANCE 25+KM



7.DIMENSÕES 420X420X275MM



Homologado pela Anatel

6. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
6.1 O valor total estimado da contratação de aquisição dos computadores deverá ser baseado
na média aritmética dos orçamentos apresentados.
7. RECURSOS FINANCEIROS
7.1 As despesas decorrentes da execução deste Termo de Referência correrão por conta dos
recursos de repasse de capital à DATACI pela PMCI e recursos próprios.
8. DA PROPOSTA
8.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar o presente Termo
de Referência, dirimindo, tempestivamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em
omissões, eis que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acrésciPregão Eletrônico n° __/2018 - Página 30
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mos dos preços propostos. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o contratado cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de seus preços unitários.
8.2. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, serviços e materiais necessários à completa execução dos serviços.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1. Não se aplica.
10. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 RUA 25 DE MARÇO, 28 – 2º ANDAR – B. CENTRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, no
prazo máximo de 20 dias após o recebimento da ordem de compra.
11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O fornecimento do objeto deste Termo de Referência será realizado de forma ÚNICA.
11.2. O recebimento do objeto será efetuado pela GINFRA/DIRTIN, o qual poderá, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na
entrega dos materiais e ferramentas ou até mesmo substituí-los por outros novos.
11.3. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. Caso apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE.
11.4. Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:
a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.
b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
11.5. A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão estar acondicionados adequadamente.
11.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto.
12. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 Os produtos a serem adquiridos serão solicitados pela CONTRATANTE ao CONTRATADO
através da emissão e envio de “Ordem de Compra”;
12.2 Recebida a Ordem de Compra a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias, para a entrega dos equipamentos.
13. DA FISCALIZAÇÃO
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13.1. A Administração promoverá o acompanhamento e fiscalização da entrega material, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos;
13.2 A DATACI ou Secretaria requisitante indicará, formalmente, um servidor como responsável
pelo recebimento do produto e/ou pela fiscalização do contrato, o qual deverá atestar a nota,
sem o qual não será permitido qualquer pagamento;
13.3 A fiscalização pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor
por quaisquer irregularidades na entrega do material ou na prestação dos serviços, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas.
14. DO FISCAL DO CONTRATO
14.1 A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores devidamente designados, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização
dos serviços contratados;
14.2 A ação da fiscalização não reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração e terceiros.
15. FORMA DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo do
objeto e respectivo atesto da Nota fiscal/fatura ou documento equivalente.
15.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá ser anexo a fatura, comprovante
de regularidade fiscal e trabalhista.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Fornecer todos os produtos de acordo com as especificações e condições do presente
Termo de Referência;
16.2. Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e
de primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente,
e prazo de garantia contra defeitos de fabricação.
16.3. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto;
16.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à
CONTRATANTE, ou a terceiros.
16.6. Apresentar as notas fiscais/faturas, com descrição completa do produto, juntamente com
a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;
16.7. Comunicar, imediatamente e por escrito, à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento na entrega do objeto;
16.8. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões.
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17 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da
CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega
do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.
17.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente;
17.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
17.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
17.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição
do objeto.
17.6. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas.
17.7. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a adimplida às penalidades constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa.
19. GARANTIA
19.1. Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os itens objeto deste termo de
referência.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES
20.1. Procurar a GINFRA ou GCANAL para mais informações, no telefone (28)3521-2001 ou por
e-mail: jose.bessa@dataci.es.gov.br, wesley.junior@dataci.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, ______ de _________ de ______.

_________________________________________________
José Bessa da Silva
Gerente de Canais e Serviços
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ANEXO III
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de rádios 5.8GHZ sem antena integrada 25 DBI.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Esta aquisição irá suprir necessidades contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 de
forma a viabilizar upgrade no parque atual de equipamentos da rede metropolitana da DATACI.
3. DA FORMA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
3.1. Esta aquisição será feita com recursos originados de repasse de capital com objetivo de realizar as ações contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 e também com recursos próprios. Sugerimos que a compra seja feita por registro de preços de forma a permitir aquisições
em eventuais demandas.
4. DOS QUANTITATIVOS DO OBJETO
4.1. Os produtos deverão seguir as seguintes especificações e quantidades, conforme descrito
abaixo:
Qtd
Lote
Item
Descrição do Objeto
Unidade
Qtd Mínima
Máxima
Rádios 5.8GHZ sem antena inte3
1
Unidade
10
15
grada 25 DBI
5. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Lote

03

Item

01

Descrição
1.PROCESSADOR ATHEROS MIPS 74KC, 560MHZ
2.MEMÓRIA 64MB DDR2, 8MB FLASH
3.FREQUÊNCIA 5GHZ
4.PORTAS LAN 1X 10/100/1000 ETHERNET
5.GANHO 25DBI, DUPLA POLARIDADE
6.ALCANCE 25+KM
7.DIMENSÕES 420X420X275MM
Homologado pela Anatel

6. DOS VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
6.1 O valor total estimado da contratação de aquisição dos computadores deverá ser baseado
na média aritmética dos orçamentos apresentados.
7. DOS RECURSOS FINANCEIROS
7.1 As despesas decorrentes da execução deste Termo de Referência correrão por conta dos
recursos de repasse de capital à DATACI pela PMCI e recursos próprios.
8. DA PROPOSTA
8.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar o presente Termo
de Referência, dirimindo, tempestivamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em
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omissões, eis que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o contratado cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de seus preços unitários.
8.2. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, serviços e materiais necessários à completa execução dos serviços.
9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1. Não se aplica.
10. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 RUA 25 DE MARÇO, 28 – 2º ANDAR – B. CENTRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, no
prazo máximo de 20 dias após o recebimento da ordem de compra.
11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O fornecimento do objeto deste Termo de Referência será realizado de forma ÚNICA.
11.2. O recebimento do objeto será efetuado pela GINFRA/DIRTIN, o qual poderá, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na
entrega dos materiais e ferramentas ou até mesmo substituí-los por outros novos.
11.3. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. Caso apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE.
11.4. Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:
a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.
b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
11.5. A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão estar acondicionados adequadamente.
11.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto.
12. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Os produtos a serem adquiridos serão solicitados pela CONTRATANTE ao CONTRATADO
através da emissão e envio de “Ordem de Compra”;
12.2. Recebida a Ordem de Compra a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias, para a entrega dos equipamentos.
13. DA FISCALIZAÇÃO

Pregão Eletrônico n° __/2018 - Página 35
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim - DATACI
Rua 25 de Março, 28, 2° Andar - Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES
Cep.: 29300-100 - (28) 3521-2001 – www.dataci.es.gov.br

DATACI
FLS. _________
Rúbrica:
________________

13.1. A Administração promoverá o acompanhamento e fiscalização da entrega material, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos;
13.2. A DATACI ou Secretaria requisitante indicará, formalmente, um servidor como responsável pelo recebimento do produto e/ou pela fiscalização do contrato, o qual deverá atestar a
nota, sem o qual não será permitido qualquer pagamento;
13.3. A fiscalização pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor
por quaisquer irregularidades na entrega do material ou na prestação dos serviços, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas.
14. DO FISCAL DO CONTRATO
14.1 A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores devidamente designados, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização
dos serviços contratados;
14.2 A ação da fiscalização não reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração e terceiros.
15. DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo do
objeto e respectivo atesto da Nota fiscal/fatura ou documento equivalente.
15.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá ser anexo a fatura, comprovante
de regularidade fiscal e trabalhista.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Fornecer todos os produtos de acordo com as especificações e condições do presente
Termo de Referência;
16.2. Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e
de primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente,
e prazo de garantia contra defeitos de fabricação.
16.3. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto;
16.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à
CONTRATANTE, ou a terceiros.
16.6. Apresentar as notas fiscais/faturas, com descrição completa do produto, com a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;
16.7. Comunicar, imediatamente e por escrito, à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento na entrega do objeto;
16.8. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões.
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17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da
CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega
do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.
17.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente;
17.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
17.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
17.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição
do objeto.
17.6. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas.
17.7. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a adimplida às penalidades constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa.
19. DA GARANTIA
19.1. Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os itens objeto deste termo de
referência.
20. DAS OUTRAS INFORMAÇÕES
20.1. Procurar a GINFRA ou GCANAL para mais informações, no telefone (28)3521-2001 ou por
e-mail: jose.bessa@dataci.es.gov.br, wesley.junior@dataci.es.gov.br.
Cachoeiro de Itapemirim/ES, ______ de _________ de ______.

_________________________________________________
José Bessa da Silva
Gerente de Canais e Serviços
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ANEXO IV
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de rádios ponto a ponto 5.8 GHZ 10/100/1000.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. Esta aquisição irá suprir necessidades contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 de
forma a viabilizar upgrade no parque atual de equipamentos da rede metropolitana da DATACI.
3. DA FORMA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
3.1. Esta aquisição será feita com recursos originados de repasse de capital com objetivo de realizar as ações contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 e também com recursos próprios. Sugerimos que a compra seja feita por registro de preços de forma a permitir aquisições
em eventuais demandas.
4. DOS QUANTITATIVOS DO OBJETO
4.1. Os produtos deverão seguir as seguintes especificações e quantidades, conforme descrito
abaixo:
Qtd
Lote
Item
Descrição do Objeto
Unidade
Qtd Mínima
Máxima
Rádios ponto a ponto 5.8 GHZ
4
1
Unidade
04
16
10/100/1000
5. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Lote

04

Item

01

Descrição
1.PROTOCOLO WIRELESS: 802.11AC
2.FREQUÊNCIA: 5150 – 5875 MHZ
3.POTÊNCIA TX: 27DBM
4.MODOS DE OPERAÇÃO: AP, STATION
5.TOPOLOGIA DE REDE*: PONTO-A-PONTO
6.INTERFACE DE REDE: 1 10/100/1000 MBPS
7.CONEXÕES RF: 2 RP-SMA, À PROVA D´ÁGUA
8.ALIMENTAÇÃO: 24V 0,5A GIGABIT POE
9.DIMENSÕES: 162 X 84 X 37 MM
10.PESO: 250G
11.TEMPERATURA OPERACIONAL: -40º A 80º C
12. Homologado pela Anatel

6. DOS VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
6.1 O valor total estimado da contratação de aquisição dos computadores deverá ser baseado
na média aritmética dos orçamentos apresentados.
7. DOS RECURSOS FINANCEIROS
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7.1 As despesas decorrentes da execução deste Termo de Referência correrão por conta dos
recursos de repasse de capital à DATACI pela PMCI e recursos próprios.
8. DA PROPOSTA
8.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar o presente Termo
de Referência, dirimindo, tempestivamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em
omissões, eis que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o contratado cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de seus preços unitários.
8.2. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, serviços e materiais necessários à completa execução dos serviços.
9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1. Não se aplica.
10. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 RUA 25 DE MARÇO, 28 – 2º ANDAR – B. CENTRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, no
prazo máximo de 20 dias após o recebimento da ordem de compra.
11. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O fornecimento do objeto deste Termo de Referência será realizado de forma ÚNICA.
11.2. O recebimento do objeto será efetuado pela GINFRA/DIRTIN, o qual poderá, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na
entrega dos materiais e ferramentas ou até mesmo substituí-los por outros novos.
11.3. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. Caso apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE.
11.4. Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:
a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.
b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
11.5. A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão estar acondicionados adequadamente.
11.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto.
12. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Os produtos a serem adquiridos serão solicitados pela CONTRATANTE ao CONTRATADO
através da emissão e envio de “Ordem de Compra”;
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12.2. Recebida a Ordem de Compra a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias, para a entrega dos equipamentos.
13. DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A Administração promoverá o acompanhamento e fiscalização da entrega material, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos;
13.2. A DATACI ou Secretaria requisitante indicará, formalmente, um servidor como responsável pelo recebimento do produto e/ou pela fiscalização do contrato, o qual deverá atestar a
nota, sem o qual não será permitido qualquer pagamento;
13.3. A fiscalização pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor
por quaisquer irregularidades na entrega do material ou na prestação dos serviços, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas.
14. DO FISCAL DO CONTRATO
14.1 A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores devidamente designados, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização
dos serviços contratados;
14.2 A ação da fiscalização não reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração e terceiros.
15. DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo do
objeto e respectivo atesto da Nota fiscal/fatura ou documento equivalente.
15.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá ser anexo a fatura, comprovante
de regularidade fiscal e trabalhista.
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Fornecer todos os produtos de acordo com as especificações e condições do presente
Termo de Referência;
16.2. Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e
de primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente,
e prazo de garantia contra defeitos de fabricação.
16.3. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto;
16.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à
CONTRATANTE, ou a terceiros.
16.6. Apresentar as notas fiscais/faturas, com descrição completa do produto, com a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;
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16.7. Comunicar, imediatamente e por escrito, à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento na entrega do objeto;
16.8. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões.
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da
CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega
do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.
17.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente;
17.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
17.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
17.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição
do objeto.
17.6. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas.
17.7. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a adimplida às penalidades constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa.
19. DA GARANTIA
19.1. Fornecer garantia mínima de 1 (um) ano para todos os itens objeto deste termo de refe rência.
20. DAS OUTRAS INFORMAÇÕES
20.1. Procurar a GINFRA ou GCANAL para mais informações, no telefone (28)3521-2001 ou por
e-mail: jose.bessa@dataci.es.gov.br, wesley.junior@dataci.es.gov.br.
Cachoeiro de Itapemirim/ES, ______ de _________ de ______.
_________________________________________________
José Bessa da Silva
Gerente de Canais e Serviços
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ANEXO V
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO
1.1. Aquisição de isolador radome.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Esta aquisição irá suprir necessidades contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 de
forma a viabilizar upgrade no parque atual de equipamentos da rede metropolitana da DATACI.
3. DA FORMA DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO
3.1. Esta aquisição será feita com recursos originados de repasse de capital com objetivo de realizar as ações contidas no Plano de Investimentos 2017-2021 e também com recursos próprios. Sugerimos que a compra seja feita por registro de preços de forma a permitir aquisições
em eventuais demandas.
4. DOS QUANTITATIVOS DO OBJETO
4.1. Os produtos deverão seguir as seguintes especificações e quantidades, conforme descrito
abaixo:
Qtd
Lote
Item
Descrição do Objeto
Unid.
Qtd Mínima
Máxima
5

1

ISOLADOR RADOME

Unidade

04

20

5. DESCRIÇÃO DO OBJETO:
Lote
Item
Descrição
• Radome Shield para antena de 30dbi encaixa perfeitamente na
ROCKET DISH 30dbi e MAXX GAIN 30dBi.
•
Chapa em ALUMÍNIO com pintura eletrostática
•
Aro em aluminio
• Tampa frontal em fibra de vidro
05
01
•
Espuma de isolamento Especial
• Parafusos em Inox Kit com 12 parafusos e 12 arruelas
• Compatível com Antenas de 30 dBi
• Dimensões 65 x 32 x 65
• Peso 5,5 Kg
6. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO
6.1 O valor total estimado da contratação de aquisição dos computadores deverá ser baseado
na média aritmética dos orçamentos apresentados.
7. RECURSOS FINANCEIROS
7.1 As despesas decorrentes da execução deste Termo de Referência correrão por conta dos
recursos de repasse de capital à DATACI pela PMCI e recursos próprios.
8. DA PROPOSTA
8.1. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar o presente Termo
de Referência, dirimindo, tempestivamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em
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omissões, eis que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimos dos preços propostos. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o contratado cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de seus preços unitários.
8.2. Nos preços da proposta deverão estar inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos, como impostos, contribuições, taxas, fretes, encargos sociais, fiscais e trabalhistas, serviços e materiais necessários à completa execução dos serviços.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1 Não se aplica.
10. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO
10.1 RUA 25 DE MARÇO, 28 – 2º ANDAR – B. CENTRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, no
prazo máximo de 20 dias após o recebimento da ordem de compra.
11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. O fornecimento do objeto deste Termo de Referência será realizado de forma ÚNICA.
11.2. O recebimento do objeto será efetuado pela GINFRA/DIRTIN, o qual poderá, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na
entrega dos materiais e ferramentas ou até mesmo substituí-los por outros novos.
11.3. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas neste Termo de Referência. Caso apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE.
11.4. Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:
a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.
b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
11.5. A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão estar acondicionados adequadamente.
11.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto.
12. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1. Os produtos a serem adquiridos serão solicitados pela CONTRATANTE ao CONTRATADO
através da emissão e envio de “Ordem de Compra”;
12.2. Recebida a Ordem de Compra a CONTRATADA terá o prazo de 20 (vinte) dias, para a entrega dos equipamentos.
13. DA FISCALIZAÇÃO

Pregão Eletrônico n° __/2018 - Página 44
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim - DATACI
Rua 25 de Março, 28, 2° Andar - Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES
Cep.: 29300-100 - (28) 3521-2001 – www.dataci.es.gov.br

DATACI
FLS. _________
Rúbrica:
________________

13.1. A Administração promoverá o acompanhamento e fiscalização da entrega material, sob
os aspectos quantitativos e qualitativos;
13.2. A DATACI ou Secretaria requisitante indicará, formalmente, um servidor como responsável pelo recebimento do produto e/ou pela fiscalização do contrato, o qual deverá atestar a
nota, sem o qual não será permitido qualquer pagamento;
13.3 A fiscalização pela Administração não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor
por quaisquer irregularidades na entrega do material ou na prestação dos serviços, nem perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas.
14. DO FISCAL DO CONTRATO
14.1 A execução do presente Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores devidamente designados, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93, que deverá atestar a realização
dos serviços contratados;
14.2 A ação da fiscalização não reduz nem tampouco exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a Administração e terceiros.
15. FORMA DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento definitivo do
objeto e respectivo atesto da Nota fiscal/fatura ou documento equivalente.
15.2. Como condição para a efetivação do pagamento deverá ser anexo a fatura, comprovante
de regularidade fiscal e trabalhista.
16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
16.1. Fornecer todos os produtos de acordo com as especificações e condições do presente
Termo de Referência;
16.2. Fornecer o objeto de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, sendo novo e
de primeiro uso, fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente,
e prazo de garantia contra defeitos de fabricação.
16.3. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, taxas, impostos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto;
16.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos à
CONTRATANTE, ou a terceiros.
16.6. Apresentar as notas fiscais/faturas, com descrição completa do produto, juntamente com
a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista;
16.7. Comunicar, imediatamente e por escrito, à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento na entrega do objeto;
16.8. Observar rigorosamente as normas que regulamentam o exercício de suas atividades, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões.
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17 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
17.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir, avaliar a execução do fornecimento e as obrigações da
CONTRATADA, rejeitar, no todo ou em parte, os objetos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura a efetiva entrega
do objeto contratado e o seu aceite, através de servidor designado pela Autoridade competente.
17.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumento equivalente;
17.3. Não permitir que outrem cumpra com as obrigações a que se sujeitou a CONTRATADA.
17.4. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
17.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a aquisição
do objeto.
17.6. Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas.
17.7. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega dos itens.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e prazos estabelecidos sujeitará a adimplida às penalidades constantes na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 1993, assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa.
19. GARANTIA
19.1. Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os itens objeto deste termo de
referência.
20. OUTRAS INFORMAÇÕES
20.1. Procurar a GINFRA ou GCANAL para mais informações, no telefone (28)3521-2001 ou por
e-mail: jose.bessa@dataci.es.gov.br, wesley.junior@dataci.es.gov.br.
Cachoeiro de Itapemirim/ES, ______ de _________ de ______.

_________________________________________________
José Bessa da Silva
Gerente de Canais e Serviços
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ANEXO VI
PROPOSTA COMERCIAL (MODELO)
À DATACI.
Comissão Permanente de Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico nº __/201_
Senhora Pregoeira:
Proposta que faz a empresa................, inscrita no CNPJ nº ..................., e inscrição estadual
nº ............., para ….........., objeto da licitação acima referenciada, e abaixo discriminada.
LOTE (...)
Item
(...)

Especificação
(...)

Und
(...)

Quantida- Preço unitário
de
(R$)
(...)
(...)

Preço total
(R$)
(...)

Igualmente, declaramos que:
a) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
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b) Será responsável pela relação negocial de nossa empresa com a DATACI a pessoa do Sr.(a)
_______________, portador(a) da cédula de identidade n° _________ e do CPF n° ___________, com
endereço ______________________, telefone (__) _________ e e-mail __________________.
c) Tomamos conhecimento e concordamos integralmente com todas as condições estabelecidas neste Edital, inclusive seus anexos, obrigando-se ao cumprimento de todas as exigências
nele contidas.
(Local), __ de __________ de 201_.

Assinatura do Responsável da Empresa
___________________________________________
(identificação/qualificação)

ANEXO VII
TERMO DECLARATÓRIO (MODELO)
Em cumprimento as determinações da Lei nº. 8666/93 e Lei nº. 10520/02, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº ____/201_, a empresa ...... (razão social)......, estabelecida
na ..........(Endereço Completo)..........., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº........., declara que
conhece e aceita todos os parâmetros e elementos para a execução do objeto e em particular
que:
a) aceitamos todas as condições do Edital em epígrafe.
b) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.
c) não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta;
d) não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera;
e) não existe a superveniência de fato que impeça a sua habilitação/participação nesta licitação estando ciente da sua obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
f) não existe participação direta ou indireta de servidor público de entidades ou órgãos da Ad ministração Municipal na prestação do objeto do Pregão Eletrônico;
g) não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
Por ser a expressão da verdade, eu ......, Carteira de Identidade nº. .........., CPF Nº. ........., representante legal desta empresa, firmo a presente.
(Local), __ de __________ de 201_.
Assinatura do Responsável da Empresa
________________________________________________________
(identificação/qualificação)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/201_

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio
de seu representante legal Sr.(a) _____________________, portador(a) do documento de identidade nº _______________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______________, declara sob as penas da Lei,
que cumpre os requisitos legais para qualificação como ____________________________ (incluir a
condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Equiparada),
conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva abaixo)
(
) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização,
estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, como também
sujeição às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.
(Local), _____ de _______________ de 201_.
Assinatura do Responsável da Empresa
________________________________________________________
(identificação/qualificação)
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ANEXO IX - APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/201_
Razão Social:
Endereço:
Telefone/e-mail:

CNPJ:

A apresentação de índices contábeis deverá estar assinada por profissional contábil devidamente registrado no conselho regional de contabilidade
1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - O Índice de Liquidez Geral mínimo exigido é de 1,0 (hum inteiro), que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes
do respectivo Balanço Patrimonial, apresentado como Documento de Habilitação / Qualificação
Econômica Financeira.
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante*
2) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - O Índice de Liquidez Corrente exigido deve ser superior ou
igual a 1,0 (um inteiro), que será calculado pela seguinte formula matemática, tendo por base
os dados constantes do respectivo Balanço Patrimonial, apresentado como Documento de Habilitação / Qualificação Econômica Financeira.
ISG = ______________ Ativo Total_____________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante*
3) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - A Solvência Geral mínima exigido é de 1,0 (um inteiro),
que será calculado pela seguinte fórmula matemática, tendo por base os dados constantes do
respectivo Balanço Patrimonial, apresentado como Documento de Habilitação / Qualificação
Econômica Financeira.
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
Cachoeiro de Itapemirim-ES, __ de _________________de 201_.
__________________________________
____________________________________
Nome do Representante legal da Empresa
Nome do profissional contábil – nº do CRC
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 EQUIVALENTE AO E XIGÍVEL A LONGO PRAZO – ELP ( ART. 180
DADA PELA L EI F EDERAL Nº 11.941/2009).

DA

LEI FEDERAL

Nº

6.404/76,

COM A REDAÇÃO

ANEXO X
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __/201_
Aos __ dias do mês de _________ do ano de dois mil e ________ (201_), na sede Comissão Perma nente de Licitação da DATACI, localizada à Rua 25 de Março, 28, 2° Andar - Centro, Cachoeiro
de Itapemirim - ES, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, nos termos das Leis 10.520/2002,
8.666/1993 e suas alterações, Decretos Municipais nºs. 16.114/2005, 17.913/2007 e
24.267/2014, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº
____/201_ para o Registro de Preços, tudo em conformidade com o Processo Administrativo nº.
_____/201_, cujo objeto foi homologado pelo Sr. Carlos Henrique Salgado, brasileiro, casado,
administrador, portador da carteira de identidade nº. 3.078.815 - IFP - RJ e inscrito no CPF sob
o nº.:315.173.407-30, residente e domiciliado à Av. Monte Castelo, nº.: 158 / 503, Bairro
Independência, CEP 29.306-500, nesta cidade, nomeado através do Decreto Municipal nº.:
26.699/2017, de 1º de janeiro de 2017, pelo seu Diretor de Tecnologia de Gestão, Sr. Marcelo
Vivacqua, brasileiro, solteiro, médico veterinário, portador da carteira de identidade
nº.:M2.256.813 SSP - MG e inscrito no CPF sob o Nº.:545.959.756-00, residente e domiciliado à
Rua Antônio Caetano Gonçalves, nº.:31, Bairro Gilberto Machado, CEP 29.303-307, nesta
cidade, nomeado através da Portaria nº.:02/2017, de 02 de janeiro de 2017 e pelo seu Diretor
de Tecnologia da Informação Sr. Marcelo Azeredo Cornélio, brasileiro, casado, analista de
sistemas, portador da carteira de identidade nº. 101127488 - IFP - RJ e inscrito no CPF sob o n.º
036.283.177-70, residente e domiciliado à Rua Senador Mesquita nº 24 – Santo Antônio –
Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.300-450, nomeado através da Portaria DATACI nº.:
38/2017 de 04 de outubro de 2017 ___.___-__, RESOLVE registrar o preço ofertado pela empresa __________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______, com sede na
__________________, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) _____________________ (qualificação),
conforme as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o REGISTRO DE PREÇOS,
objetivando a eventual e futura AQUISIÇÃO de antena 5.8GHZ 30 DBI para rádio ponto a ponto
10/100/1000, rádios 5.8GHZ com antena integrada 25 DBI, rádios 5.8GHZ sem antena integrada 25 DBI, rádios ponto a ponto 5.8 GHZ 10/100/1000 e de isolador radome , conforme quantitativo, especificações e condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº. __/201_ e seus
anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - ÓRGÃO GERENCIADOR
2.1. A DATACI é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos
e gerenciamento desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
3.1. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços todos os documentos e instruções
que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2018, inclusive os seus anexos, completando-a para todos os fins de direito, independente de sua transcrição, obrigandose as partes em todos os seus termos.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS/CADASTRO DE RESERVA
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4.1. Os preços, as quantidades, o(s) fornecedor(es) e as especificações do(s) materiais registrados nesta Ata encontram-se indicados no seguinte quadro, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e a ordem de classificação:
Lote

Item

Descrição do objeto

Unidade

01

01

Antena 5.8GHZ 30 DBI para
rádio
ponto
a
ponto
10/100/1000

Unidade

02

01

Rádios 5.8GHZ com antena
integrada 25 DBI

Unidade

03

01

Rádios 5.8GHZ sem antena
integrada 25 DBI

Unidade

04

01

Rádios ponto a ponto 5.8
GHZ 10/100/1000

Unidade

05

01

Isolador radome

Unidade

Quantidade
Total registrada

Valor
Unitário

Valor
Total

16
105
15
16
20

Valor total por extenso:
4.2. Aceitam cotar os bens objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico n.º 01/2018, da DATACI., na sequência da classificação do
certame, os seguintes fornecedores:
Fornecedor

Lote

CNPJ

Item

Representante
Legal
Descrição

Informações para contato (telefone,
email, etc)
Quantidade

Valor Unitário

01
01
Obs: Não havendo a formação de cadastro de reserva, suprimir o item.
Fornecedor

Lote

CNPJ

Item

Representante
Legal

Descrição

Informações para contato (telefone,
email, etc)
Quantidade

Valor Unitário

02
01
Obs: Não havendo a formação de cadastro de reserva, suprimir o item.
Fornecedor

Lote

CNPJ

Item

Representante
Legal
Descrição

Informações para contato (telefone,
email, etc)
Quantidade

03
01
Obs: Não havendo a formação de cadastro de reserva, suprimir o item.
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Fornecedor

Lote

CNPJ

Item

Representante
Legal
Descrição

Informações para contato (telefone,
email, etc)
Quantidade

Valor Unitário

04
01
Obs: Não havendo a formação de cadastro de reserva, suprimir o item.
Fornecedor

Lote

CNPJ

Item

Representante
Legal
Descrição

Informações para contato (telefone,
email, etc)
Quantidade

Valor Unitário

05
01
Obs: Não havendo a formação de cadastro de reserva, suprimir o item.
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA POR OUTROS ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTES
5. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Pública Direta e Indireta
(Municípios, Estados, Distrito Federal e União) que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência da DATACI - Órgão Gerenciador.
5.1. Os órgãos não participantes, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de
Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
5.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata
assumidas com o órgão gerenciador/participante.
5.3. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro
de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata para o órgão gerenciador/participante.
5.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador/participante, independentemente do número
de órgãos não participantes que aderirem.
5.5. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata após a primeira aquisição ou contratação efetivada pelo órgão gerenciador/participante.
5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar
a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da Ata.
5.7. O órgão gerenciador não responde pelos atos do órgão não participante.
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CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO
REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo de materiais registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores registrados, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
6.2.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
6.2.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
6.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
II. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
6.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação do
item ou de toda a Ata de Registro de Preços, conforme o caso, adotando as medidas cabíveis
para obtenção de contratação mais vantajosa a fim de evitar a descontinuidade administrativa.
6.5. Em caso de desequilíbrio econômico-financeiro, será adotado o critério de revisão, não superior ao preço de mercado, para que sejam restabelecidas as condições originalmente pactuadas.
6.6. A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo na vigência da Ata, com comprovação da parte
interessada da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis superveniente à formalização da proposta, que importe, diretamente, em majoração
de seus encargos, desde que a causa da majoração não seja imputada à parte requerente.
6.6.1. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
6.6.2. Dentre os fatos motivadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo
da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente
da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de
reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que a
sua vigência não supera o prazo de um ano.
6.6.3. Não será concedida a revisão quando:
I. Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
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II. O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata;
III. Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos atribuídos à parte interessada;
IV. A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do
evento.
6.6.4. Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento da Ata, precedi da de análise pela Autoridade competente, não podendo exceder o preço praticado no
mercado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II. não receber a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
IV. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
V. não manter as condições de habilitação e compatibilidade.
7.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos “I”, “II”, “IV” e “V” do
item anterior, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, dando conhecimento aos fornecedores mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, e ainda:
I. será feito no processo que lhe deu origem;
II. publicado no Diário Oficial do Município por uma vez;
III. considerar-se-á como data do cancelamento do registro aquela constante da publicação na imprensa oficial.
7.3. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
I. por razões de interesse público, na forma do inciso XII, do art. 78 da Lei n°. 8.666/93;
ou
II. a pedido do fornecedor.
7.4. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos
que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão do órgão gerenciador.
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7.5. Nos casos de cometimento de infração pelo fornecedor, além do cancelamento do registro,
será aplicada sanção administrativa pelo órgão competente, observado o procedimento previsto no Edital.
7.6. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os procedimentos de ajuste, a DATACI fará o devido apostilamento na Ata de Registro
de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
7.7. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente,
por decurso do prazo de sua vigência ou pelo exaurimento do seu objeto.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
8.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia
subsequente a data de sua publicação no Diário Oficial do Município.
8.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Administração não será
obrigada a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a contratação dos serviços pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário do registro, preferência de contratação em igualdade de condições.
CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002, Decreto
Municipal 24.267/2014, da Lei Complementar nº 123/2006, e da Lei nº 8.666/1993, subsidiariamente.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal.
E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo:
Cachoeiro de Itapemirim (ES), ___ de _______________ de 201_.
___________________________

_______________________________

Carlos Henrique Salgado

Marcelo Azeredo Cornélio

Diretor Presidente da DATACI

Diretor de TI da DATACI

___________________________
Marcelo Vivacqua
Diretor de Gestão DATACI
____________________________________
CONTRATADA
Representante legal: (Nome Completo/RG/CPF
Instrumento de Outorga de poderes: Procuração/Contrato Social/Estatuto Social)
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ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ____/201_
PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/201_
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A DATACI, E A EMPRESA __________________, TENDO COMO
OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE…………………..
Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviços Técnicos Especializados, que entre si fazem, de um lado a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE CACHOEIRO DE
ITAPEMIRIM - DATACI, com sede administrativa na Rua 25 de março, Nº. 28, Centro, Cachoeiro
de Itapemirim – ES, inscrita no CNPJ sob o no. 31.720.485/0001-11, neste ato representada
pelo seu Diretor Presidente, Sr. Carlos Henrique Salgado, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº. 3.078.815 - IFP - RJ e inscrito no CPF sob o nº.:315.173.40730, residente e domiciliado à Av. Monte Castelo, nº.: 158 / 503, Bairro Independência, CEP
29.306-500, nesta cidade, nomeado através do Decreto Municipal nº.: 26.699/2017, de 1º de
janeiro de 2017, pelo seu Diretor de Tecnologia de Gestão, Sr. Marcelo Vivacqua, brasileiro, solteiro, médico veterinário, portador da carteira de identidade nº.:M2.256.813 SSP - MG e inscrito
no CPF sob o Nº.:545.959.756-00, residente e domiciliado à Rua Antônio Caetano Gonçalves,
nº.:31, Bairro Gilberto Machado, CEP 29.303-307, nesta cidade, nomeado através da Portaria
nº.:02/2017, de 02 de janeiro de 2017 e pelo seu Diretor de Tecnologia da Informação Sr. Marcelo Azeredo Cornélio, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº. 101127488 - IFP - RJ e inscrito no CPF sob o n.º 036.283.177-70, residente e domiciliado à Rua Senador Mesquita nº 24 – Santo Antônio – Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.300450, nomeado através da Portaria DATACI nº.: 38/2017 de 04 de outubro de 2017, doravante
denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa XXXXX, com sede na XXX, bairro XXXX,
nesta cidade-ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. XXXX, neste ato representada pelo seu XXXX,
o(a) Sr(a). XXXX, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da carteira de identidade
nº. XXXX e inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXX, residente e domiciliado à Rua XXXXXXXX nº XX –
Bairro – Cidade/UF, CEP: XXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e
acordado o presente CONTRATO, sob a égide da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e demais legislações pertinentes, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1. O presente Contrato tem por objeto a contratação de …………….
Lote

Item

Descrição do objeto

Unidade

01

01

Antena 5.8GHZ 30 DBI para
rádio
ponto
a
ponto
10/100/1000

Unidade

02

01

Rádios 5.8GHZ com antena
integrada 25 DBI

Unidade

03

01

Rádios 5.8GHZ sem antena
integrada 25 DBI

Unidade

04

01

Rádios ponto a ponto 5.8
GHZ 10/100/1000

Unidade

05

01

Isolador radome

Unidade

Quantidade
Total registrada

Valor
Unitário

Valor
Total

16
105
15
16
20

Valor total por extenso:
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1. Faz parte integrante deste Contrato todos os documentos e instruções que compõem o
Pregão Eletrônico nº __/201_, completando-o para todos os fins de direito, independente de sua
transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1. Os recursos financeiros serão provenientes do Decreto Municipal 27.343/2017 que dispõe
sobre aumento do capital social da Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de
Itapemirim – DATACI. Também compõem a fonte de receita para este certame os recursos próprios da DATACI.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O valor total do presente contrato é de R$ __________ (valor por extenso), de acordo com o
preço consignado na Ata de Registro de Preços n° ___/201_ oriunda do Pregão Eletrônico n°
__/201_ e nele encontram-se inclusos todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes do fornecimento do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxas, frete, transportes, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA QUINTA - DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1. Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de
revisão e reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originariamente pactuadas.
5.2. A revisão contratual poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuição da administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.
5.2.1. Para fins de revisão, a parte interessada deverá comprovar a ocorrência de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.
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5.2.2. Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos
no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória cálculo a ser apresentada pela parte interessada.
5.2.3. Dentre dos fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados
de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.
5.2.4. Não será concedida a revisão quando:
a) Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;
b) O evento imputado como causa de desequilíbrio houver acorrido antes da formulação
da proposta definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;
c) Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos
atribuídos à parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento;
e) Alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de superveniente determinação legal;
5.2.5. A revisão deverá promovida por meio de termo de aditamento contratual, precedida
de análise pelo advogado da DATACI.
5.3. Será admitido o reajuste do valor, em contrato com prazo de vigência igual ou superior a
doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado a partir da
data limite para a apresentação da proposta, para o primeiro reajuste, ou da data do último re ajuste, para os subsequentes.
5.3.1. O reajuste do preço contratado será aplicado por meio do Índice Geral de Preços do
Mercado – IGPM ou outro que venha substituí-lo, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas –
FGV.
5.3.2. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento (§ 8º art. 65 da Lei nº
8.666/93), uma vez que, nos termos do art. 38 parágrafo único da referida Lei, somente as
minutas de licitação, contratos, e ajustes deverão ser aprovadas pela assessoria jurídica
da administração.
5.3.3. Compete a Contratada a iniciativa e o encargo de cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e
memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.
5.4. A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de
apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preço para mais ou para menos, adotando-se como índice de correção a alíquota prevista na lei respectiva.
5.5. As revisões e reajustes a que o Contratado fizer jus, mas que não forem requeridas formalmente durante a vigência deste contrato, serão consideradas renunciadas com a assinatura da
prorrogação contratual ou com o encerramento do Contrato com base no artigo 57, II, da Lei
Federal 8.666/93.
Pregão Eletrônico n° __/2018 - Página 59
Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim - DATACI
Rua 25 de Março, 28, 2° Andar - Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES
Cep.: 29300-100 - (28) 3521-2001 – www.dataci.es.gov.br

DATACI
FLS. _________
Rúbrica:
________________

5.6. No caso de prorrogação deste contrato, se expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo
do direito da Contratada ao recebimento da importância devida a título de reajuste ou revisão,
em qualquer de suas hipóteses, relativa a período anterior a sua assinatura, caracterizará renúncia irretratável a esse direito.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontramse definidos no Edital de Pregão Eletrônico n° __/201_, o qual é parte integrante deste Contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO
7.1. O prazo de vigência do Contrato terá início na data da sua assinatura pelas partes en volvidas, e terá duração de 12 (doze) meses, podendo, no interesse da administração, ser
prorrogado mediante Termo Aditivo, observado o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
disposto no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, com
vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, observadas as condições previstas no Termo de Referência.
7.2. A publicação do resumo do Contrato será efetuada no Diário Oficial do Município, que de verá ocorrer na forma estabelecida no artigo 61 da Lei nº. 8.666/93.
7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário, conforme disposto no art. 110 da Lei 8666/93.
7.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos estabelecidos neste Contrato em dia de expedi ente no órgão.
CLÁUSULA OITAVA - LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
8.1. RUA 25 DE MARÇO, 28 – 2º ANDAR – B. CENTRO – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, no pra zo máximo de 20 dias após o recebimento da ordem de compra.
CLÁUSULA NONA - RECEBIMENTO E EXECUÇÃO DO OBJETO
9.1. O fornecimento do objeto no Termo de Referência – ANEXO I, será realizado de forma ÚNICA.
9.2. O recebimento do objeto será efetuado pela GINFRA/DIRTIN, o qual poderá, junto à CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na
entrega dos materiais e ferramentas ou até mesmo substituí-los por outros novos.
9.3. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme especificações apresentadas no Termo
de Referência – ANEXO I. . Caso apresente algum objeto fora da validade/fabricação ou com
embalagem violada ou com material inferior as especificações apresentadas, deverá ser imediatamente trocado, sem ônus para a CONTRATANTE.
9.4. Os objetos a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:
a) às normas e especificações constantes no Termo de Referência – ANEXO I. .
b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
9.5. A entrega do objeto deverá obedecer rigorosamente à descrição e quantidades, e deverão
estar acondicionados adequadamente.
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9.6. Nos preços cotados deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, descarga, embalagem, seguro e quaisquer outras despesas para a entrega do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
10.1. Além das obrigações previstas, a CONTRATADA, obriga-se a:
10.1.1. Responsabilizar-se pela execução fiel do Contrato de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas legais pertinentes ao objeto desta contratação, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
10.1.2. Designar um preposto, aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na execução do Contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do
substituto em suas ausências;
10.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto à execução dos serviços contratados;
10.1.4. Manter filial ou representação tecnicamente qualificada no Estado do Espírito
Santo, durante a vigência do contrato;
10.1.5. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão e/ou terceiros, provocados
por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na
execução dos serviços contratados;
10.1.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como laudos,
vistorias, salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e
de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras despesas que forem devidas aos
seus empregados ou prepostos, no desempenho dos serviços contratados;
10.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos materiais empregados;
10.1.8. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;
10.1.9. 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.
10.1.10. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto da contratação.
10.1.11. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE
sempre que necessário.
10.1.12. Não veicular a publicidade acerca deste contrato, salvo se houver pré via autorização do CONTRATANTE;
10.1.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões
que se fizerem necessários, até o limite estabelecido na legislação em vigor.
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10.1.14. Não contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante o período de execução contratual;
10.1.15. Levar, imediatamente, ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorra durante o período de fornecimento, especialmente se impeditivo de sua execução, para adoção das medidas cabíveis;
10.1.16. Não ceder ou transferir para terceiros, por qualquer forma, nem mesmo
parcialmente, o objeto desta contratação, ressalvadas as hipóteses de transforma ção empresarial previstas no art. 78, inciso VI da Lei nº. 8666/93, desde que previa mente autorizado por escrito pela DATACI e a seu critério.
10.2. O CONTRATANTE obriga-se a:
10.2.1. Responsabilizar-se pela execução fiel do Contrato de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas legais pertinentes ao certame, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;
10.2.2. Exercer a fiscalização e o acompanhamento dos serviços por servidor especialmente designado, na forma prevista no art. 67 da Lei 8.666/93;
10.2.3. A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades
contratuais e legais;
10.2.4 Solicitar ao preposto, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de
correção ou adequação dos serviços prestados pela CONTRATADA;
10.2.5. Fornecer todas as informações, esclarecimentos, documentos e as condições necessárias para a execução do contrato, objeto do Termo de Referência;
10.2.6. Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas no Termo de Referência;
10.2.7. Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais;
10.2.8. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação da CONTRATADA que ensejaram sua contratação;
10.2.9. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal;
10.2.10. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa no prazo estipulado;
10.2.11. Ordenar a CONTRATADA que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações do Termo de Refe rência;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADE PELA FISCALI ZAÇÃO
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do Contrato consistem na verificação
da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato.
11.2. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos
de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso, para
posterior comprovação:
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11.2.1. Os resultados alcançados em relação a CONTRATADA, com a verificação dos prazos, da execução e da qualidade dos serviços demandados;
11.2.2. O cumprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato, inclusive se a
CONTRATADA continua mantendo em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme disposto
no inciso XIII do art. 55, da Lei 8666/93.
11.3. O Fiscal do Contrato poderá recusar os serviços quando constatar que os mesmos não sejam os especificados e ordenará o refazimento nas condições estipuladas no Termo de Referência – ANEXO I.
11.4. O Fiscal do Contrato deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
11.6. Não obstante a empresa CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela exe cução de todos os serviços, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fisca lização sobre os serviços, através de servidor representante da Administração, no exercício
da função de Fiscal do Contrato, especialmente designado pela autoridade competente.
11.7. A fiscalização será exercida por servidor lotado na DATACI, formalmente designado,
para o acompanhamento da contratação e prestação do serviço.
11.8. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos,
não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade da execução dos
serviços, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do
Contrato não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.
11.9. Fica reservada ao titular da DATACI, a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos neste Contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste Contrato, garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A CONTRATADA que ensejar o retardamento da execução do objeto contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, fizer declaração falsa, ficará impedido de licitar e contratar com a DATACI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato,
e das demais cominações legais.
12.2. O CONTRATANTE deve determinar o prazo de aplicação da sanção, contando com o máximo de 5 (cinco) anos, tomando por pressupostos as especificidades de cada caso e a gravidade
das condutas apuradas.
12.3. As sanções administrativas somente serão aplicadas pela Administração após a devida
notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia.
12.4. A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção
administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.
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12.5. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação, exceto no caso previsto no inciso IV do item 17.8 deste Termo, o qual
será de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento da notificação, onde deverá ser observada
a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/1993.
12.6. O desatendimento à notificação importa o reconhecimento da veracidade dos fatos e a
preclusão do direito pelo licitante, implicando na imediata aplicação da sanção prevista em lei
e no Edital.
12.7. O descumprimento das obrigações, o atraso no cumprimento dos prazos contratuais ou
sua inexecução total ou parcial, sujeita a CONTRATADA à aplicação da penalidade de multa,
sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato, a qualquer tempo, e a aplicação das demais
sanções legais cabíveis.
12.8. A multa que será imposta a CONTRATADA inadimplente será aplicada, preferencialmente,
observando os seguintes percentuais e diretrizes:
I. multa moratória de 0,333% (zero vírgula trezentos e trinta e três
atraso no cumprimento da obrigação principal, até o limite de
noventa e nove por cento), correspondente até o trigésimo dia
sobre o valor da respectiva parte inadimplente, excluída, quando
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

por cento) por dia de
9,99% (nove vírgula
de atraso, calculado
for o caso, a parcela

II. Na hipótese de a multa moratória atingir o patamar de 9,99% (nove vírgula noventa e
nove por cento) do valor total da contratação ou decorridos mais de 30 (trinta) dias de
atraso na execução do objeto pactuado, a nota de empenho e a Ata de Registro de
Preço serão cancelados e o respectivo Contrato rescindido, exceto se houver interesse
público devidamente justificado da Administração na manutenção da avença, sem
prejuízo da aplicação das demais sanções previstas na lei.
III. Caso o cumprimento da obrigação principal, uma vez iniciado, seja descontinuado,
será aplicado o percentual de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da
respectiva parte inadimplente, isto é, sobre a diferença entre o valor total da
contratação e o valor da parte do fornecimento já realizado.
IV. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da
Contratada injustificadamente, desistir da contratação ou der causa á sua rescisão,
comportar-se de modo inidôneo, apresentar documentação ou declaração falsa; falhar
ou fraudar na execução do Contrato; ou cometer fraude fiscal, bem como nos demais
casos de descumprimento da obrigação contratual, quando a Administração, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir
o percentual da multa a ser aplicada.
12.9. Para os fins da Subcondição IV do item 17.9, reputar-se-ão inidôneos atos como os
descritos nos artigos 90; 92, parágrafo único; 93; 94; 95, parágrafo único; 96 e 97, parágrafo
único da Lei nº 8.666/1993.
12.10. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigação.
12.11. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de
outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.
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12.12. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
12.13. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado do
pagamento devido pela Contratante ou cobrada judicialmente, se for o caso. Se os valores não
forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 3
(três) dias úteis, a contar da aplicação da sanção.
12.14. A CONTRATANTE poderá considerar outros fatos, que não o simples atraso na entrega
do material, para entender cancelada a Nota de Empenho.
12.15. A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas no Contrato,
no Edital e seus anexos, sujeitando-se às sanções constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/2002
e nos artigos 86 e 87, inc. II e § 1º da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78
da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Termo Contratual e no Edital.
14.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, este será formalmente motivado, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a
Contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
14.3. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
15.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/1993, e vinculase ao Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº _____/201_, constante do processo nº. _______,
bem como à proposta final da Contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE
16.1. O presente Contrato será publicado na imprensa oficial do município, na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93 como condição indispensável à sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA
17.1. Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para todos os itens objeto do Termo de
Referência – ANEXO I.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. Para dirimir as questões oriundas deste Contrato, fica eleito o Foro de Cachoeiro de Itapemirim – ES, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (tres) vias
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Cachoeiro de Itapemirim (ES), ___ de _______________ de 2018.
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DATACI
FLS. _________
Rúbrica:
________________

___________________________

_______________________________

Carlos Henrique Salgado

Marcelo Azeredo Cornélio

Diretor Presidente da DATACI

Diretor de TI da DATACI

___________________________

_______________________________

Marcelo Vivacqua

xxxxxx

Diretor de Gestão DATACI

Contratada

TESTEMUNHAS:
1. __________________________

2. __________________________
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