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áudio, vídeo e utilitários. 
 

 

EDITAL 
 

Processo Licitatório  001/2022 

Pregão Eletrônico 001/2022 

Tipo de Licitação Menor preço 

Critério de Julgamento Menor preço por item 

Modo de Disputa Aberto 

Instrumento de Contratação Ordem de Fornecimento 

Exclusivo ME/EPP Sim/Não 

Objeto do Certame 

Aquisição de equipamentos de informática, áudio, vídeo e utilitários 
destinados a atender aos alunos da Escola Técnica Municipal de Sete 
Lagoas – Unidade da FUMEP, além do uso ao atendimento 
administrativo aos alunos. 

 
Edital 

 

O edital estará disponível na Plataforma de Licitações Licitar Digital, 
através do  www.licitardigital.com.br e no site da FUMEP 
fumeponline.setelagoas.mg.gov.br. Recomenda-se que seja feita a 
leitura do edital em sua íntegra.  

Local de Realização da 
Licitação 

Plataforma de Licitações Licitar Digital – www.licitardigital.com.br 
Dúvidas: (031) 3107-3177. 

Prazo para Envio das  
Propostas e Documentos 

Até às 08h59min do dia 23 de dezembro de 2022 na Plataforma 
de Licitações Licitar Digital – www.licitardigital.com.br 

Abertura da Sessão 23/12/2022 às 09h00min  

Contatos e  
Informações 

Plataforma de Licitações Licitar Digital – www.licitardigital.com.br 

Forma de Fornecimento  Imediato, em sua totalidade. 

Prazo de Entrega Até 30 (trinta) dias úteis. 

Local de Entrega 

No setor de TI da FUMEP, sala 105 A, localizado na Escola Técnica 
Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) – Av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, 
Distrito Industrial, Sete Lagoas/MG, CEP: 35.702-383, no horário de 
09h00min às 12h00min e de 13h00min às 16h00min, de segunda à 
sexta-feira.  

Pagamento 30 (trinta) dias úteis, após emissão da nota fiscal.  

Publicidade dos Atos 
Administrativos 

A publicidade oficial dos atos praticados neste processo é feita através 
de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas - 
DOM por meio do site www.setelagoas.mg.gov.br, tendo eficácia plena e 
valendo para todos os efeitos legais, além da publicação na Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais, por meio do site 
www.jornalminasgerais.mg.gov.br 
Qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste edital, tais como 
errata, adendo, julgamento de impugnação e recursos administrativos, 
suspensão ou revogação, deverá ser consultada pelos pretensos 
licitantes no endereço eletrônico www.licitardigital.com.br, bem como, no 
Diário Oficial Eletrônico do Município de Sete Lagoas - DOM por meio do 
site www.setelagoas.mg.gov.br 
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PREÂMBULO 
 

A Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante, pessoa jurídica portadora do CNPJ 20.491.718/0001-35, 
com sede e administração na Avenida Prefeito Alberto Moura, nº 1.111, bairro Distrito Industrial, município de 
Sete Lagoas/MG, através do Setor de Licitações e Compras, torna público aos interessados que fará realizar 
Licitação Pública, instaurada na modalidade de Pregão Eletrônico, visando a contratação do objeto descrito na 
Cláusula I deste edital, e desta feita, torna público, para ciência dos interessados que, por intermédio da sua 
Pregoeira e Comissão de Apoio, designada pela Portaria nº 22 de 15 de junho de 2022, realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. 
 
A presente licitação será integralmente conduzida pela pregoeira, assessorada por sua equipe de apoio, sendo 
regida prioritariamente pela Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei 
Federal nº 8.078/1990, Lei Federal nº 12.846/13, pela Lei Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14, Lei Municipal nº 7.951/2010, Decreto Federal nº 10.024/19, Decretos Municipais nº 
5.569/16, nº 5.639/17 e nº 6.762/22 e demais normas legais pertinentes, além das condições estatuídas neste 
instrumento convocatório e seus anexos, constantes do Processo Licitatório nº 001/2022. 
 
Este processo licitatório destina-se a garantir a observância do Princípio Constitucional da Isonomia e a 
selecionar a proposta mais vantajosa para a FUMEP, julgada em estrita conformidade com os Princípios 
Básicos da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade 
Administrativa, da Vinculação a este edital, do Julgamento Objetivo e dos que lhe são correlatos. Este edital é 
lei entre as partes, obrigando tanto a FUMEP quanto as licitantes proponentes a observarem as normas nele 
estabelecidas, nada podendo ser criado ou feito sem que esteja aqui previsto.  
 
I – DO OBJETO  
 
O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos de informática, áudio, vídeo e utilitários 
destinados a atender aos alunos da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas – Unidade da FUMEP, além do 
uso ao atendimento administrativo aos alunos, conforme especificações constantes no Termo de Referência e 
Relatório de Especificação Técnicas, Anexo I, os quais são partes integrantes deste Edital. 
 
II – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO 
CONCEDIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
                                
2.1 A participação nesta licitação, cujo objetivo social seja compatível com o objeto constante na Cláusula I 
deste edital, é permitida a todas as empresas que atendam as condições deste edital. 
  
2.2 Por força do disposto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, a participação nesta licitação é restrita à Microempresa – ME, Empresa de 
Pequeno Porte – EPP – ou equiparadas, que deverão comprovar sua condição por meio de documento, 
conforme sub. cláusula b.2 da cláusula 9.5, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a 
qualificação como microempresa, EXCETO para o item 01 (um) do relatório de especificações técnicas cuja 
participação é permitida às empresas classificadas na categoria de grande porte. 
 
2.3 Não poderão participar deste processo a licitante que tenha sido declarada inidônea por quaisquer órgãos 
da Administração Pública, Direta ou Indireta, suas Autarquias e Fundações enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar e impedida de contratar com a FUMEP, 
desde que decorrido o prazo da sanção aplicada pela autoridade competente. 
 

2.3.1 Não poderá, ainda, participar, direta ou indiretamente, da presente licitação nenhuma das pessoas 
arroladas no art. 9º, incisos I, II e III da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
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2.3.2 Considera-se participação indireta, para fins do disposto no art. 9º, a existência de qualquer vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa 
física ou jurídica, e a licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 
fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

 
2.4 Está vedada também a participação de licitantes que fazem parte de sociedades integrantes de um mesmo 
grupo econômico assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum. 
 
2.5 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste edital, bem como aquelas que 
apresentarem preços excessivos, assim considerados aqueles que estiverem acima do preço de mercado, ou 
manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II da Lei nº 8.666/93.  

 
2.6 COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU 

“NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 
DECLARAÇÕES: 
 

a) Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, 
cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posterior. 
 
b) Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, que não emprego 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88. 
 
c) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos 
documentos apresentados. 
 
d) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 
da Constituição Federal/88. 
 
e) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 9º da lei 8666/93. 
 
f) Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 
123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de 
preferência. 

2.7 Declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas 
em lei e neste edital. 
 
2.8 Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao artigo 43, § 1º da Lei 
Complementar 123, de 2006, caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista 
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento que for declarada vencedora do 
certame, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis, a critério da FUMEP, para regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

 
2.8.1 A não regularização da documentação no prazo previsto no item 2.8, implicará na decadência do 
direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei. 
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2.9 Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, após a etapa de lances, sendo verificada a 
ocorrência de empate ficto, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as 
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superior à proposta melhor classificada que não se enquadre nesta categoria, exceto na situação de 
participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

2.9.1  Para efeito do disposto na c l á u s u l a  2.9, ocorrendo empate ficto, proceder-se-á nos termos 
dos    subitens 8.8 a 8.15 da Cláusula VIII deste edital. 
 

2.10  Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 
microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 2006, licitantes que se 
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no artigo 3º da referida lei. 

 
III – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL  
 
3.1 O presente Edital encontra-se disponibilizado nos sites da www.licitardigital.com.br e 
fumeponline.setelagoas.mg.gov.br   
 
3.2 Os licitantes que retirarem o edital se comprometem a acompanhar o site www.licitardigital.com.br para 
verificação de inclusão de adendos e/ou esclarecimentos deste edital. 
 
IV – SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÕES 
 
4.1 Qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos a respeito do presente Edital, inclusive os 
licitantes proponentes, bem como poderá solicitar providências, impugnar, suscitar eventual falha ou 
irregularidade que viciem esse instrumento, sendo estas dirigidas a Pregoeira, devendo ser protocolados 
através da Plataforma de Licitações – Licitar Digital, até 03 (três) dias úteis antecedentes a data fixada para a 
abertura da sessão pública, conforme preconizado nos artigos 23 e 24 do Decreto 10.024/19.  
 
4.2  É facultado a qualquer pessoa impugnar, por escrito, os termos do presente edital até às 23 horas e     59 
minutos do 3º (terceiro) dia útil anteriores à data fixada no preâmbulo deste edital para a realização da sessão 
pública, excluindo o dia de início e incluindo o do vencimento. 
 
4.3 Caberá a Pregoeira julgar e responder sobre a petição no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contando do seu 
recebimento ou excepcionalmente conceder efeito suspensivo à impugnação, devidamente motivada pela 
pregoeira, sendo divulgada através de publicação no Diário Oficial Eletrônico e na Plataforma de Licitações, 
valendo para todos os efeitos legais. 
 

4.3.1 Julgada procedente a impugnação em face das cláusulas do edital, será efetuada republicação do 
mesmo, da mesma forma utilizada para o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
publicando uma nova data para realização da sessão pública, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas nem da apresentação dos documentos de habilitação. 

 
4.4 Não serão conhecidos os esclarecimentos, providências ou impugnações, protocolizadas após os 
respectivos prazos legais. 
 
4.5 Os pedidos de esclarecimentos, providências ou impugnações, referentes ao processo licitatório, serão 
respondidos e disponibilizados para todos, somente através do site: www.licitardigital.com.br  
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4.6 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após inserção na Plataforma de Licitações da 
documentação e proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos, 
sob pena de estar-se-á ferindo o princípio de vinculação ao instrumento convocatório. 
 
V – CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 A licitação será processada exclusivamente por meio eletrônico, na rede mundial de computadores, 
mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases, sendo necessário que 
os licitantes interessados providenciem o credenciamento junto ao site LICITAR DIGITAL, para realização do 
Certame através do site: www.licitardigital.com.br 
 

5.1.2 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao FUMEP, ao provedor do 
sistema, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso. 

 
5.1.3 O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 
transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 
5.1.4 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal do 
credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido. 

 
5.1.5 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas neste Edital.  

 
VI - DA APRESENTAÇÃO E PREENCHIMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
6.1 A apresentação da proposta comercial e dos documentos de habilitação no presente certame licitatório 
será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente o edital e todos os seus anexos, 
que os comparou entre si, que obteve da FUMEP todas as informações satisfatórias sobre qualquer ponto  
duvidoso, permitindo preparar a proposta comercial de maneira completa, bem como implica na aceitação 
plena e total das condições estabelecidas neste processo, sujeitando-se a licitante às sanções previstas no 
artigo  87 da Lei Nacional nº 8.666, de 1993 e da Lei Federal nº 10.520, de 2002. 
 
6.2 A licitante deverá enviar sua proposta comercial com a descrição do objeto ofertado em língua portuguesa 
e o valor unitário e total de cada item, expresso em reais, com duas casas decimais, concomitantemente com 
os documentos necessários à fase de habilitação exigidos neste edital, mediante o preenchimento, por meio de 
chave de acesso e senha intransferível exclusivamente por meio da Plataforma de Licitações, até a data e o 
horário estabelecidos no preâmbulo deste instrumento, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa 
de envio da proposta e da documentação. 
 

6.2.1 Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos necessários à fase de habilitação anteriormente inserida na Plataforma de Licitações; 
 
6.2.2 Será inabilitado a licitante que não apresentar quaisquer dos documentos exigidos para este fim ou 
apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital, observando sempre os benefícios 
concedidos pela Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações. 
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6.3 O prazo de validade da proposta comercial não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da 
data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, conforme Art. 6º da Lei nº 
10.520, de 17/07/2002. 
 
 6.3.1 A FUMEP poderá solicitar prorrogação do prazo de validade da proposta. Tanto a solicitação 

quanto a respectiva resposta deverão ser realizadas por escrito, não sendo admitida, entretanto, 
nenhuma outra alteração na proposta comercial, por ocasião da concordância de prorrogação de prazo. 
 
6.3.2 Decorrido o prazo de validade da proposta, sem convocação para contratação, fica a licitante 

liberada do compromisso. 
 
6.4 A proposta comercial deverá computar encargos sociais e fiscais, ônus previdenciários e trabalhistas, 
seguro, ICMS/ISS, lucros, despesas de fabricação e/ou manipulação e embalagem e outros encargos sobre o 
fornecimento, acessórios, frete e quaisquer outras despesas comerciais incidentes sobre o objeto licitado. 
Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos na proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos                 preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse título. 
 
6.5 O preço ofertado, seja na proposta escrita seja na fase de lances, levado em consideração para efeito de 
julgamento será da exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração.  

 
6.5.1 A proposta deverá apresentar preços coerentes de mercado, sem quaisquer acréscimos em 
virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro. 
 

 6.5.2 A proposta apresentada pela licitante com preços considerados acima do praticado no mercado, 
inexequível ou sobre preço, poderá ser penalizada com a desclassificação. 

 
6.6 O licitante deverá, obrigatoriamente, informar as especificações dos produtos ofertados, a marca, modelo e 
ou referência do(s) item(s) proposto(s) no campo correspondente, para fins de conferência da proposta pela 
Pregoeira e classificação da mesma, sendo penalizada com a desclassificação do item por tal omissão. 

6.7 O licitante deverá ainda informar o prazo de garantia na proposta comercial, conforme especificações 
técnicas, que obrigatoriamente, entrará em vigor a partir da data de atesto, recebimento definitivo, da 
respectiva nota fiscal dos equipamentos e materiais fornecidos para a FUMEP. 
 
6.8 Quando da apresentação da proposta deve se considerar para determinação do preço que a FUMEP é 
elegível para o programa "SHAPE THE FUTURE" da Microsoft, que permite às escolas de ensino básico, 
secundário e profissionalizantes adquirirem dispositivos com licenças originais do Windows de parceiros da 
Microsoft com desconto, conforme o documento apresentado, Anexo II do presente edital.  

 
6.9 Na hipótese de haver inconsistência entre o descritivo do objeto constante no edital e o constante na 
Plataforma de Licitações, deverá ser considerado o descrito neste edital e na hipótese de haver discordância 
entre valores numéricos e por extenso, prevalecerão os numéricos e, entre preços unitários e totais, os 
primeiros. 
 
6.10 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, 
o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
 
6.11 A proposta comercial e os documentos necessários à habilitação da licitante melhor classificada somente 
serão conhecidos para avaliação da pregoeira e para os demais licitantes após o encerramento da fase de 
lances. 
 
6.12 Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles 
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exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pela licitante melhor classificada após o 
encerramento do envio de lances no prazo definido pela pregoeira, de até 2 (duas) horas, podendo ser 
prorrogado, sob pena de inabilitação.  
 
6.13 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 
Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada exigida, no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data da solicitação da pregoeira. 
 
6.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, a pregoeira suspenderá 
a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
VII – ACEITABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
7.1 Serão adotados os seguintes critérios de aceitabilidade da proposta comercial: 
 

a) Conformidade se o objeto ofertado pela licitante é compatível com o objeto descrito 
neste  edital; 
 
b) Se a proposta apresentada pela licitante atende às formalidades previstas no edital; 
 
c) Se os preços ofertados são compatíveis e estão em conformidade do preço proposto com 
o preço consignado na Autorização de Abertura, valor de referência, que reflete valores 
decorrentes de consulta ao mercado. 
 
d) Conformidade das especificações constantes na proposta comercial apresentada com a 
prevista neste edital em relação ao objeto licitado. 
 
e) A pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 
FUMEP ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão de 
aceitabilidade da proposta, quando for o caso. 

 

e.1) Quando da análise técnica, havendo divergência entre o manual técnico e as 
especificações constantes da proposta, poderão ser solicitados os devidos esclarecimentos 
à empresa arrematante, bem como a apresentação de outros documentos, para 
complementar a análise técnica, quando solicitado pela FUMEP; 

 
7.2 Nos termos do inciso XI do art. 4º da Lei nº 10.520 de 2002, a pregoeira após a etapa de lances  
realizará novamente o juízo sobre a aceitabilidade da proposta. 
 
7.3 Será desclassificada a proposta que: 

 
7.3.1 Apresentar preço manifestamente inexequível ou sobre preço, considerado aquele acima do 
praticado no mercado, constatado após a fase de lances. 
 

7.3.1.1 Antes, porém, de manifestar pela declaração de inexequibilidade da proposta 
comercial, a pregoeira deverá conceder oportunidade para que a licitante demonstre, de 
forma convincente, a viabilidade econômica financeira de sua proposta. 

 
7.3.2 Esteja identificando a licitante. 
 
7.3.3 Sejam incompletas, isto é, não conterem informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 
identificação do objeto licitado; 
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7.3.4 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o  presente 
edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da pregoeira. 

 
7.4 A desclassificação da proposta comercial será sempre fundamentada e registrada na Plataforma de 
Licitações, com acompanhamento em tempo real por todas as licitantes. 
 
 
VIII - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1 Após a aceitação da proposta comercial o sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 
recebimento e do valor consignado no processo. 
 

8.2 O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo. As licitantes poderão 
oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas 
neste edital. 

 

8.3 A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ele ofertado e registrado pelo sistema. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
de R$ 1,00 a variável. 
 

8.4 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. 
Durante a sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação da licitante. 

 

8.5 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa aberto, em que as licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. A etapa de lances da sessão pública terá 
duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

 

8.6 A prorrogação automática da etapa de envio lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 
caso de lances intermediários. 
 

8.7 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será 
encerrada automaticamente, quando então a licitante estará concorrendo com o valor constante na sua 
proposta comercial escrita. 
 

Itens não exclusivos para MEs e EPPs – Empate ficto - Critério de Desempate 
 

8.8 Na hipótese de itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 2006 e sua alteração. 
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8.9  Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada. 
 
8.10 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco)  minutos controlados pelo 
sistema eletrônico, contados após a comunicação automática para tanto. 
 

8.11 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 

8.12 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

8.13 A ordem de apresentação pelas licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
 

8.14 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no 
art. 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

a) Produzidos no país; 
 

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

 

d) Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 
 

8.15 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as    propostas 
empatadas. 

 

Negociação da proposta 
 

8.16 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, 
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital. 
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8.16.1 Na hipótese em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, em obediência à 
ordem de classificação, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor. A negociação 
será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

8.17 A pregoeira solicitará à licitante melhor classificado que, no prazo de até duas horas, envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já                                                                                                                                                                                                 apresentados. 

 

Julgamento da proposta e aceitabilidade 
 

8.18 Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao mercado e verificará a habilitação 
da licitante, conforme disposições constantes neste edital. 
 

8.19 Qualquer licitante poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade 
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita, sob pena do 
requerimento ser indeferido. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, com registro 
em ata. 

 

8.20 A pregoeira poderá convocar a licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até duas horas, sob pena de não aceitação da proposta. O 
prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela pregoeira por solicitação escrita e justificada da licitante, 
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceito pela pregoeira. 
 

8.21 Se necessário, dentre os documentos passíveis de solicitação pela pregoeira, destacam-se os que 
contenham as características do objeto licitado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além 
de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

 

8.22 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

Desconexão do sistema na etapa de lances 

 

8.23 Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de 
lances da sessão pública e permanecer acessível para as licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.24 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a 
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
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Critério de Julgamento 

8.25 Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 
observado o prazo para entrega do objeto licitado, as especificações e demais condições constantes neste 
edital, quando então a pregoeira anunciará a licitante detentora da proposta de menor valor ou, quando for o 
caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor. 
 
8.26 Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, a 
pregoeira poderá examinar a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procederá a verificação 
das condições de habilitação do proponente, na ordem de classificação, ordenada e sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora. 
 
IX – DOCUMENTOS DA FASE DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 A licitante deverá encaminhar os documentos necessários à fase de habilitação juntamente com a 
proposta comercial até o horário limite para recebimento das propostas. 

 
9.2 A DOCUMENTAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos que dizem respeito à habilitação 
institucional e legal da licitante proponente. Excetuando–se os documentos emitidos pela Internet, todos os 
demais, deverão estar acompanhados do original, autenticados por cartório competente quando exigidos ou 
publicados em Órgão da Imprensa Oficial. Os documentos emitidos pela Internet serão as certidões emitidas 
pelos Órgãos da Administração fiscal tributária. No caso do documento apresentar frente e verso, a 
autenticação deverá ser feita nos dois lados. 
 
9.3 A verificação pela pregoeira nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões 

constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 
 

9.4 A pregoeira poderá, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópias autenticadas em 
cartório, ou publicação em órgão oficial, exigir o respectivo original para conferência, bem como o 
reconhecimento de firma quando houver dúvida a respeito da autenticidade das assinaturas apostas em 
documentos. 

 
9.5 A habilitação no presente Pregão Eletrônico será verificada, pela pregoeira e sua equipe de apoio, que 

será demonstrada pela apresentação dos documentos abaixo relacionados: 
   
a) Cédula de Identidade do representante legal da licitante proponente. 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com objeto social compatível com os 
itens licitados, inclusive com a última alteração (se houver), devidamente registrada, em se 
tratando de sociedades comerciais, na  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) 
ou na Junta Comercial do Estado em que a licitante proponente possui sua sede e no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 
Registro comercial, no caso de empresa individual. Inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 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.  

 
b.1) Poderão serem desclassificadas as empresas cujo o “OBJETIVO SOCIAL” descrito 
no Contrato Social não estejam compatíveis com os itens licitados. 
 
b.2) Para os empresários e as sociedades enquadrados na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a comprovação desta condição, será efetuada mediante 
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certidão expedida pela Junta Comercial, considerando os benefícios criados pela lei 
complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 
 
Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  
 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal – Certidão de Regularidade Fiscal 
perante o Município (Tributos Mobiliários) do domicílio ou sede do licitante ou outra equivalente, 
dentro do prazo de validade;  
 

c) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital – Certidão que 
comprove regularidade fiscal perante o Estado ou Distrito Federal do domicílio ou sede da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, dentro do prazo de 
validade; 
 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, dentro do prazo de validade; 
 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante 
apresentação das respectivas certidões, fornecido 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 (CNDT), disponível nos portais da 
Justiça do Trabalho, dentro do prazo de validade; 

 
f.1) Os documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista ainda que, eventualmente, 
possuam alguma restrição, deverão ser encaminhadas e apresentadas, nos termos do art. 
43, § 1º da Lei Complementar nº 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 
2014. 

 
9.6 Havendo alguma restrição na comprovação da sua regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da FUMEP, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de certidão negativa;  

 
9.6.1 A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula 9.6 implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no presente Edital e na legislação, sendo 
facultado à pregoeira examinar as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto, para o 
qual apresentou proposta, após o transcurso da competente fase recursal, quando houver. 

 
 
 
Comprovação da Qualificação Econômica Financeira: 
 



 
 

Processo Licitatório 001/2022 

Pregão Eletrônico 001/2022 
Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, 

áudio, vídeo e utilitários. 
 

 

a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida 
pela Justiça Comum instalada na Comarca sede da licitante. É admitida a certidão    extraída do 
site oficial do Tribunal de Justiça de Minas – www.tjmg.gov.br - ou do Tribunal do Estado da 
sede da licitante proponente. 

 
9.7 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante proponente e preferencialmente, com número do CNPJ e endereço, observando-se que: 
 

9.7.1 Sendo a licitante a matriz, os documentos deverão estar com endereço da matriz; 
 
9.7.2 Sendo a licitante uma filial, os documentos deverão estar com endereço da filial; 

 
9.7.3 Serão dispensados da filial aqueles documentos que pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
9.8 Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os 
documentos deverão ser apresentados em formato digital, via a Plataforma de Licitações, no prazo de até 2 
(duas) horas, após solicitação da pregoeira no sistema eletrônico. 
 
9.9 Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou a licitante não atender às exigências para 
habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 
classificação, até a apuração de proposta que atenda a vantajosidade para a FUMEP. 
 
 
9.10 A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados ensejará a 

aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo máximo de 5 (cinco) anos, independentemente da adoção de medidas tendentes à aplicação das 
sansões civis e penais cabíveis, obedecido sempre o direito constitucional da ampla defesa e do 
contraditório. 

 
9.11 Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão de 
fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
9.12 Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, a licitante será declarada vencedora do 
certame. 
 
X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
10.1 Declarada a vencedora do certame, qualquer licitante poderá, no prazo máximo de 10 (dez) minutos, 
em campo próprio da Plataforma, manifestar de forma imediata e motivada a intenção de recorrer, quando lhe 
será concedido o prazo de três dias corridos, contados da data da decisão, para apresentar as razões de 
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem contrarrazões em 
igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, ressaltando que todo o procedimento deve ser 
protocolado via sistema. 
 
10.2 Interposto o recurso administrativo, a Pregoeira examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema, sendo que a decisão de mérito é de inteira 
competência da autoridade superior, no caso, o Presidente da FUMEP – Fundação Municipal de Ensino 
Profissionalizante.  
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10.2.1 O recurso não terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 

10.3 A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer no prazo estabelecido autoriza a 
Pregoeira a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora, o mesmo acontecendo na ausência de 
apresentação das razões recursais, bem como consequente homologação pela autoridade competente para 
determinar a contratação. 
 
10.4 Os recursos administrativos deverão ser encaminhados a Pregoeira, ou peticionados na própria sessão.  
 
10.5 Não serão aceitos os pedidos de recurso, em que as petições tenham sido apresentadas fora do prazo 
legal.  

 
XI – DOS CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais e jurídicos, atestados por 
parecer emitido pela assessoria jurídica, a autoridade competente homologará a adjudicação realizada pela 
Pregoeira do objeto licitado à (s) licitante proponente (s) vencedora (s) do certame, a (s) qual (is) receberá (ão) 
o contrato administrativo e ou ordem de compra, através de correio eletrônico, para o devido fornecimento. 
 
11.2 Nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, aplicada subsidiariamente a esta modalidade 
por força do artigo 9º da Lei Federal nº 10.520, de 2002, a autoridade máxima da FUMEP poderá revogar a 
licitação, por interesse público e conveniência administrativa, ou anular o certame quando verificado ilegalidade 
na prática de seus atos, tudo devidamente fundamentado. 
 
XII – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
 
12.1 O objeto deste instrumento contratual licitação deverá ser entregue de forma imediata com vigência até 30 
(trinta) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra, que será encaminhada via e-
mail, devendo a CONTRATADA confirmar o seu recebimento imediatamente.  

 
12.2 O prazo acima pode ser prorrogado para atender ao interesse da FUMEP, nos termos do art. 57, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 
12.3 Os materiais deverão ser entregues no setor de TI da FUMEP, sala 105 A, localizado na Escola Técnica 
Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) – Av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, Distrito Industrial, Sete Lagoas/MG, 
CEP: 35.702-383, no horário de 09h:00min às 12h:00min e de 13h:00min ás 16h:00min, de segunda á sexta-
feira.  Descarga dos produtos e equipamentos por conta da CONTRATADA. 
 
XIII – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS /SANÇÕES   
 
13.1 A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente edital ficará 
sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93. 
 
13.2 De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará 
sujeita à multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia de atraso em que, sem justa causa, não 
cumprir as obrigações assumidas, até o máximo de 20 (vinte) dias, sem prejuízo de a Administração rescindir 
unilateralmente o contrato e aplicar outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 
 
13.3 Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93 conjugado com o art. 7º da Lei 10.520/93, pela inexecução total 
ou parcial deste contrato, a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, ficará sujeito às seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
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b) Multa de 2% (Dois por cento) sobre o valor global do contrato, se deixar de cumprir uma das 
cláusulas do instrumento contratual; 
 
c) Multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor global do contrato, se por sua culpa for rescindido 
o mesmo, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes;  
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 
entidade promotora do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos;  
 
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base na alínea anterior, nas hipóteses:. 
 

e.1) Apresentar documentação falsa; 
 

e.2) Comportar-se de modo inidôneo; 
 
e.3) Fizer declaração falsa; 
 
e.4) Cometer fraude fiscal. 

 
13.4 Se o valor da multa ou indenização aplicado não for recolhido, será automaticamente descontado dos 
pagamentos devidos pela Administração a que a CONTRATADA vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
13.5 As sanções previstas nas alíneas a, d e e da cláusula 12.3 poderão ser aplicadas juntamente com a da 
alínea b ou c da mesma cláusula, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.  
 
13.6 Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à 
empresa, e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de 
mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro 
correspondente, se houver. 
 
XIV – DO PREÇO / REAJUSTE 
 
Os preços deverão ser cotados e faturados, em moeda corrente nacional, e deverão ser fixos e irreajustáveis, 
não sofrendo qualquer atualização monetária até o seu efetivo pagamento. 
 
XV - DO PAGAMENTO / EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
 
15.1 O pagamento será efetuado pela FUMEP em até 30 (trinta) dias, contados da emissão e conferência 
da(s) Nota(s) Fiscal(is), bem como do recebimento do(s) produto(s) e ou mercadoria(s), de acordo com os 
preços cotados na proposta comercial apresentada pela empresa, através de depósito em conta corrente.  
 
15.2 A Nota Fiscal eletrônica deverá estar devidamente discriminada, atestada por servidor designado da 
FUMEP, devendo a mesma ser emitida conforme Ordem de Compra, constituindo tal atestado em liberação do 
pagamento à CONTRATADA. 
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15.3 O fiscal ou responsável pela conferência do objeto licitado, identificando qualquer divergência na Nota 
Fiscal Eletrônica, alguma irregularidade, dados incorretos, material fornecido em condições inadequadas, ou 
objeto incompatível com o solicitado em ordem de compra, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que 
sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a 
partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 
 
15.4 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser 
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
15.5 A empresa CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal contendo o mesmo CNPJ apresentado na 
licitação, para efeito de pagamento, sob pena de retenção do pagamento até regularização na Nota Fiscal. 
 
15.6 Deverão ser informados no campo dados adicionais da(s) Nota(s) Fiscal(is), o número da ordem de 
compra, o número de empenho, o prazo de garantia dos itens adquiridos e dados bancários (Banco, agência, 
localidade e número da conta corrente). 
 

 15.6.1 A(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia(s) das Certidões 
Negativa de Débito que comprovem a regularidade junto ao FGTS, Justiça do Trabalho (CNDT) e à Fazenda 
Municipal (para empresa com sede no município), além da Certidão de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, todas dentro do seus respectivos prazos de validade. 

  
15.7 A FUMEP – Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante exime-se de quaisquer responsabilidades 
causadas à terceiros e reserva-se no direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da 
CONTRATADA, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros, caso lhe seja 
atribuída alguma responsabilidade. 
 
XVI - DA FISCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
16.1 O material será recebido de forma imediata até 30 (trinta) dias úteis, pelo setor de TI da Escola Técnica 
Municipal de Sete Lagoas – Unidade da FUMEP, de acordo com os seguintes prazos e critérios:  
  

a)  Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com 
as especificações; e 
 
b)  Definitivamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a verificação da qualidade e 
quantidade e consequente aceitação, conforme a cláusula anterior.  
 
c) Caso algum material não satisfaça às especificações exigidas no edital, o mesmo será 
devolvido, devendo ser substituído no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a partir da devolução, 
podendo ser prorrogado esse prazo a critério exclusivo da FUMEP, mediante justificativa do 
fornecedor. 
 
d) Os materiais serão solicitados por meio de ordem de compra que será encaminhada via e-mail, 
devendo a CONTRATADA confirmar o seu recebimento imediatamente, além de atender o prazo 
para entrega, de no máximo 30 (trinta) dias úteis; 

 
16.2 Os equipamentos serão provisoriamente recebidos no local de entrega, descrito na cláusula XII, sub 

cláusula 12.3, onde serão examinados por técnicos da FUMEP, para verificação das especificações e posterior 
recebimento definitivo, se for o caso. 
 
16.3 A FUMEP poderá recusar os produtos, caso se encontrem em desacordo com o Relatório de 
Especificação desse edital, Ordem de Compra e/ou Normas Técnicas. Os materiais deverão ser entregues em 
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embalagem lacrada, nas características estabelecidas no descritivo do Termo de Referência, e em perfeito 
estado, além de estarem de acordo com a marca e qualidade registradas na Ordem de Compra, sem qualquer 
tipo de defeito que possa acarretar problemas de funcionamento nos equipamentos e produtos. Não serão 
aceitos produtos cujas embalagens estejam avariadas, bem como com sinais de má conservação. Deverão, 
ainda, ser novos, de primeiro uso, não sendo aceito produto falsificado. Caso o material seja reprovado, a 
reposição dos mesmos deverá ser realizada no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, sem ônus para a 
FUMEP, contadas a partir da comunicação à empresa CONTRATADA. 
  

16.3.1 A não reposição no prazo de 07 (sete) dias úteis constitui motivo para rescisão do contrato, de 
acordo com artigo 78 inciso I, da Lei 8.666/63 e aplicação das sanções previstas neste Edital. 

 
16.4 Não será admitido pela FUMEP a substituição de um item solicitado e não fornecido, por outro sem a 
prévia autorização. 
 
16.5 Toda despesa oriunda de embalagem e transporte a ser efetuado para entrega dos produtos será de 
responsabilidade da CONTRATADA, correndo por conta da mesma o risco integral de toda a operação de 
carga e descarga dos produtos no(s) local(is) indicado(s) pela FUMEP. 

 
16.6 A responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização desta aquisição ficará a cargo de servidor 
designado pela FUMEP, devidamente indicado no corpo da ordem de compra, que também será responsável 
pela conferência e recebimento de cada entrega do material e das notas fiscais, bem como verificar a 
qualidade, quantidade, norma técnicas e a marca dos itens que compõem a ordem de compra, ao qual 
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, com o registro das ocorrências e ciência 
destas à FUMEP para que seja tomada as medidas cabíveis face à CONTRATADA, nos termos do artigo 67 e 
seguintes da Lei nº 8. 666/93.  
 
16.7 A FUMEP não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo 
nas hipóteses previstas, expressamente, no contrato a ser celebrado. 
 
16.8 O acompanhamento e a fiscalização na execução da(s) ordem(s) de compra e ou ausência desta de 
forma total ou parcial, não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto 
cumprimento das obrigações estabelecidas neste edital e seus anexos, até mesmo perante terceiro, por 
qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior. 
 
XVII - DA GARANTIA 
 
17.1 A licitante vencedora deverá garantir a qualidade dos produtos entregues, para que estejam em 
conformidade com as especificações e das Normas Técnicas regulamentadas, registradas e reconhecidas, 
responsabilizando-se pela troca caso forem rejeitadas por não atenderem as condições deste edital. 

 

17.1.1 Os eventuais custos de transporte e outros necessários à manutenção corretiva do equipamento 
durante o período de garantia correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, não cabendo a FUMEP 
quaisquer ônus decorrentes destes reparos. O prazo de atendimento e solução dos problemas é de 30 
(trinta) dias úteis a contar ao primeiro contato com a empresa, que disponibilizará meios de comunicação 
para abertura do chamado. No caso de substituição de peças, deverão ser fornecidos componentes 
sempre novos e de primeiro uso, apresentando padrões de qualidade e desempenho iguais ou 
superiores aos originais. 
 
17.1.2 Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar à 
legal, conforme detalhamento de prazos mínimos e demais regras constantes no Termo de Referência e 
Relatório de Especificação Técnicas, Anexo I, os quais são partes integrantes deste Edital. 
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XVIII – DA DOTAÇÃO / RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão eletrônico correrão à conta da Dotação 
Orçamentária 22.01.12.363.2051.2553.3449052000000.0171, para atender a FUMEP, consignada no 
Orçamento para o exercício do ano em curso. 
 
XIX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1 Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as normas inerentes à atividade empresarial 
e instruções da fiscalização da FUMEP.  
 
19.2 Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local 
constante neste Termo de Referência, ainda de acordo com o instrumento contratual e legislação em vigor.  
 
19.3 Garantir a qualidade do objeto desta licitação os quais deverão estar em perfeito estado de conservação, 
devidamente lacrados, embalados e conforme as demais exigências da legislação em vigor.  
 
19.4  Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao fornecimento do objeto, inclusive, transporte, 
impostos, taxas, encargos, seguros e outras, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para 
a FUMEP.  
 
19.5  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
  
19.6  Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades, validade e padrões 
estabelecidos, vindo a responder pelos possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, inclusive os que 
resultarem, direta ou indiretamente, de atos ou omissões de seus funcionários ou prepostos, causados a 
qualquer título, às instalações, patrimônio e pessoal da FUMEP ou a terceiros, advindos de imperícia, 
negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos trabalhos de 
fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 
órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/93.  
 
19.7  Substituir, sempre que necessário, os materiais que, após recebimento e aceite, forem julgados, pela 
CONTRATANTE, impróprios para uso.  
 
19.8  Não substituir o material por outro de marca diferente, salvo por produto comprovadamente superior ou 
de mesma qualidade, e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pela 
CONTRATANTE, também de forma expressa.  
  
19.9 Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato pela FUMEP, bem como informar a 
ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a execução do objeto 
dentro do prazo previsto, sugerindo as medidas que melhor atender para corrigir a situação, bem como permitir 
o acesso a todas as informações consideradas necessárias e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações. 
 

19.10 Emitir as Notas Fiscais eletrônicas, contendo a discriminação detalhada do material, marca do 
produto/fabricante, prazos de garantia ou validade, os número(s) da(s) Ordem(ns) de Compra, número de 
empenho, nº do Processo Licitatório, nº da modalidade licitatória, os impostos, respectivas alíquotas, e os 
números da conta corrente e da agência para a efetivação do pagamento. 

 
19.11 Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório.  
 
XX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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20.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa entregar os materiais no endereço 
descrito na cláusula XII, sub cláusula 12.3, conforme disposto neste instrumento, permitindo o livre acesso da 
mesma às instalações necessárias para a entrega do objeto solicitado, em conformidade com os 
procedimentos internos de segurança. 
 
20.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidores designados, os quais 
atestarão nas notas fiscais o efetivo fornecimento da quantidade do material entregue, devendo este fazer 
anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados, caso os mesmos aconteçam. 
 
20.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades ocorridas em relação à execução do presente 
contrato e exigir as devidas correções, bem como prestar todas as informações e esclarecimentos que venham 
a ser solicitadas em relação ao objeto licitado. 
 
20.4 Rejeitar o objeto da licitação de má qualidade ou em desconformidade com as especificações constantes 
no Termo de Referência.  
 
20.5 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estipulados, após o Gestor do 
Contrato atestar que a entrega do objeto foi efetivada conforme estabelecido neste termo de referência e de 
seus derivados, quais sejam, edital e instrumento de contrato.  
 
20.6 Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais. 
 
XXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21.1 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da FUMEP, 
sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.  
 
21.2 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Pregoeira à luz da Lei Federal 10.520, de 2002 e da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993.  
 
21.3 Caso necessário, a Pregoeira poderá suspender a sessão do pregão para realização de diligências, 
designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.  
 
21.4 É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
 
21.5 Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 
relativa a presente licitação, bem como todos os custos com a sua preparação e sua apresentação, 
independente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.6 A contratação do objeto licitado não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 
responsabilidade entre a FUMEP e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da(s) signatária(s) 
designada(s) para a execução do objeto licitado, sendo a(s) signatária(s) a(s) única(s) responsável(is) por 
todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou 
contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário 
ou qualquer outra. 
 
21.7 Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas. 
 
21.8 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.  
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21.9 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 do contrato. 
 
21.10 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

 
        I)Termo de Referência; 

II)  Carta Microsoft. 
 

 
XXII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 
22.1 A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de 
interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá–la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado. 
 
22.2 No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o contraditório e  a ampla 
defesa. 
 
XXIII - LEI ANTICORRUPÇÃO  
 
23.1 A licitante proponente com a apresentação da proposta comercial e os documentos de habilitação 
reafirma o efetivo interesse em participar do presente certame e, portanto, está assumindo que conhece e 
entende os termos da Lei Federal nº 12.843, de 2013 – Lei Anticorrupção -, comprometendo-se a abster-se de 
qualquer atividade que constitua uma violação das disposições desta Lei. 
 
23.2 A licitante proponente, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, bem como seus sócios 
que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a realização do 
presente certame e na vigência do contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais 
aplicáveis, bem como se compromete a não dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento 
de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, 
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou 
decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios 
para, qualquer pessoa, e que violem a Lei Anticorrupção. 
 
23.3 Qualquer descumprimento da Lei Anticorrupção pela licitante proponente, em qualquer um dos seus 
aspectos, ensejará a sua exclusão do presente certame licitatório e na ocorrência da execução do instrumento 
contratual será causa ensejadora de seu cancelamento imediata, independentemente de qualquer notificação, 
sob pena do pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do referido contrato. 
 
 
XXV – FORO JUDICIAL 
Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 
competente o foro da Comarca de Sete Lagoas/ MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
Sete Lagoas, 06 de dezembro de 2022. 

Wânia Lúcia Horta 
                                                                                   Pregoeira 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 
Aquisição de equipamentos de informática, áudio, vídeo e utilitários destinados a atender aos alunos da Escola 
Técnica Municipal de Sete Lagoas – Unidade da FUMEP, além do uso ao atendimento administrativo aos 
alunos. 
 
2. JUSTIFICATIVA  
 
Justificam-se a aquisição de equipamentos de informática, filtros de linha e projetores multimídia, com a 
finalidade de suprir as necessidades das aulas práticas dos cursos ofertados pela Escola Técnica Municipal de 
Sete Lagoas, bem como a utilização de softwares em áreas do conhecimento técnico, uso da internet para 
pesquisas/ estudos de caso, desenvolvimento de sistemas, resolução de exercícios/avaliações por meio de 
plataforma de ensino remoto, entre outros.  
Além das necessidades aqui apresentadas, existe a possibilidade dos equipamentos serem utilizados para 
atendimento administrativo aos alunos e a hipótese de ofertar o curso técnico de informática, dada a demanda 
de mercado, o que pressupõe a estrutura de equipamentos adequada para a oferta. 
 
3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
3.1 O critério de julgamento será o de menor preço por item.  
 

3.1.1 Justifica-se a escolha do julgamento na modalidade supra citada, não somente em função da 
permissão do objeto (considerando-se que os itens são de fabricação padronizada, podendo ser 
fornecidos por diversas empresas atuantes no comércio varejista) como também em função da 
conveniência, visto que este será um formato mais vantajoso para a Administração, diante da evidente 
ampliação da disputa que proporciona. Isso porque permite a ampla participação de licitantes que, 
eventualmente não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade 
do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, considerando-se que as 
exigências de habilitação adequar-se-ão a essa divisibilidade. Estando em conformidade com as 
especificações técnicas, não haverá risco de incompatibilidade na integração entre os diversos 
materiais e equipamentos, sendo, portanto, o menor preço de cada item o principal critério balizador 
das aquisições.  
 

3.2 A proposta de preço deverá conter para cada equipamento e material ofertado, a sua respectiva marca e 
modelo. Nos casos em que o licitante for o fabricante do produto ou fornecedor do serviço, a empresa 
deverá informar “marca própria” ou “serviço próprio” afim de evitar sua identificação antes da fase de 
habilitação e consequente desclassificação. 

 
3.3 Junto a proposta comercial, para cada equipamento a ser fornecido será obrigatória a apresentação de 
manual ou catálogo técnico do fabricante, que comprove as funcionalidades e características técnicas exigidas 
para os materiais e equipamentos (conforme solicitado no descritivo técnico) que obrigatoriamente deverão 
estar assinalados e/ou grifados para a comprovação da capacidade do material ou equipamento. A veracidade 
das informações será comprovada/checada por técnico responsável, designado pelo departamento de 
informática. 
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4. DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA  

 
4.1 O objeto deste instrumento contratual licitação deverá ser entregue de forma imediata com vigência até 30 
(trinta) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra, que será encaminhada via e-
mail, devendo a contratada confirmar o seu recebimento imediatamente.  

 
4.2 O prazo acima pode ser prorrogado para atender ao interesse da FUMEP, nos termos do art. 57, § 1º da 
Lei Federal nº 8.666, de 1993. 

 
4.3 Os materiais deverão ser entregues no setor de TI da FUMEP, sala 105 A, localizado na Escola Técnica 
Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) – Av. Prefeito Alberto Moura, 1.111, Distrito Industrial, Sete Lagoas/MG, 
CEP: 35.702-383, no horário de 09h:00min às 12h:00min e de 13h:00min ás 16h:00min, de segunda á sexta-
feira.  A descarga dos produtos e equipamentos será por conta da contratada. 
 
 
5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  
 
5.1 O material será recebido de forma imediata até 30 (trinta) dias úteis, pelo setor de TI da Escola Técnica 
Municipal de Sete Lagoas – Unidade da FUMEP, de acordo com os seguintes prazos e critérios:  
  

a) Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade com as 
especificações; e 

b) Definitivamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a verificação da qualidade e 
quantidade e consequente aceitação, conforme a cláusula anterior. 

c) Caso algum material não satisfaça às especificações exigidas no edital, o mesmo será 
devolvido, devendo ser substituído no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis a partir da 
devolução, podendo ser prorrogado esse prazo a critério exclusivo da FUMEP, mediante 
justificativa do fornecedor; 

d) Os materiais serão solicitados por meio de ordem de compra que será encaminhada via e-mail, 
devendo a CONTRATADA confirmar o seu recebimento imediatamente, além de atender o 
prazo para entrega, de no máximo 30 (trinta) dias úteis. 

 
5.2 Os materiais deverão ser entregues no TI da ETMSL - Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas de 
segunda a sexta-feira no horário de 09h:00min às 12h:00min e de 13h:00min ás 16h:00min, localizado na sala 
nº 105 A, situado a Av. Prefeito Alberto Moura, nº 1.111, Distrito Industrial, Sete Lagoas/MG. A descarga dos 
produtos e equipamentos por conta da CONTRATADA. 
 
5.3 A FUMEP poderá recusar os produtos, caso se encontrem em desacordo com o Relatório de Especificação 
desse edital, Ordem de Compra e/ou Normas Técnicas. Os materiais deverão ser entregues em embalagem 
lacrada, nas características estabelecidas no descritivo do Termo de Referência, e em perfeito estado, além de 
estarem de acordo com a marca e qualidade registradas na Ordem de Compra, sem qualquer tipo de defeito 
que possa acarretar problemas de funcionamento nos equipamentos e produtos. Não serão aceitos produtos 
cujas embalagens estejam avariadas, bem como com sinais de má conservação. Deverão, ainda, ser novos, de 
primeiro uso, não sendo aceito produto falsificado. Caso o material seja reprovado, a reposição dos mesmos 
deverá ser realizada no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, sem ônus para a FUMEP, contadas a partir da 
comunicação à empresa contratada. 
  

5.3.1 A não reposição no prazo de 07 (sete) dias úteis constitui motivo para rescisão do contrato, de 
acordo com artigo 78 inciso I, da Lei 8.666/63 e aplicação das sanções previstas neste Edital. 

 
5.4 Não será admitido pela FUMEP a substituição de um item solicitado e não fornecido, por outro sem a prévia 
autorização. 
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5.5 Toda despesa oriunda de embalagem e transporte a ser efetuado para entrega dos produtos será de 
responsabilidade da CONTRATADA, correndo por conta da mesma o risco integral de toda a operação de 
carga e descarga dos produtos no(s) local(is) indicado(s) pela FUMEP. 
 
5.6 Os equipamentos serão provisoriamente recebidos no local de entrega, onde serão examinados por 

técnicos da FUMEP, para verificação das especificações e posterior recebimento definitivo, se for o caso. 

 

5.7 O(s) recebimento(s) do(s) equipamento(s) bem como sua conferência será(ão) supervisionado(s) por 
servidor(es), responsável(eis) pela parte técnica da FUMEP, designados para essa finalidade. 
 
 
6. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
6.1 O pagamento será efetuado pela FUMEP em até 30 (trinta) dias úteis, contados da emissão e conferência 
da(s) Nota(s) Fiscal(is), bem como do recebimento do(s) produto(s) e ou mercadoria(s), de acordo com os 
preços cotados na proposta comercial apresentada pela empresa, através de depósito em conta corrente.  
 
6.2 A Nota Fiscal eletrônica deverá estar devidamente discriminada, atestada por servidor designado da 
FUMEP, devendo a mesma ser emitida conforme Ordem de Compra, constituindo tal atestado em liberação do 
pagamento à contratada. 
 
6.3 O fiscal ou responsável pela conferência do objeto licitado, identificando qualquer divergência na Nota 
Fiscal Eletrônica, alguma irregularidade, dados incorretos, material fornecido em condições inadequadas, ou 
objeto incompatível com o solicitado em ordem de compra, deverá devolvê-la à contratada para que sejam 
feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será contado somente a partir 
da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. 
 
6.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com 
o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
 
6.5 A empresa contratada deverá apresentar a Nota Fiscal contendo o mesmo CNPJ apresentado na licitação, 
para efeito de pagamento, sob pena de retenção do pagamento até regularização na Nota Fiscal. 
 
6.6 Deverão ser informados no campo dados adicionais da(s) Nota(s) Fiscal(is), o número da ordem de 
compra, o número de empenho, o prazo de garantia dos itens adquiridos e dados bancários (Banco, agência, 
localidade e número da conta corrente). 
 

 6.6.1 A(s) Nota(s) Fiscal(is) apresentada(s) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia(s) das Certidões 
Negativa de Débito que comprovem a regularidade junto ao FGTS, Justiça do Trabalho (CNDT) e à Fazenda 
Municipal (para empresa com sede no município), além da Certidão de Débitos Relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, todas dentro do seus respectivos prazos de validade. 

  
6.7 A FUMEP – Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante exime-se de quaisquer responsabilidades 
causadas à terceiros e reserva-se no direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da Contratada, 
inclusive os relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros, caso lhe seja atribuída alguma 
responsabilidade. 
 
 
7. DO VALOR ESTIMADO  
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7.1 Com base na média das cotações extraídas dos orçamentos em anexo obtidos no mercado estima-se o 
valor médio global é de R$ 193.505,61 (cento e noventa e três mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e 
um centavos), para o presente processo licitatório. 

 
7.1.1 RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Item Quantidade Unidade Descrição 
Garantia 
Mínima 

Valor unitário 
estimado  

Valor  
total estimado 

01 40 
 

Unidade 
 

Computador (desktop) 

completo, exceto o 

monitor. 

Especificações mínimas: 

Processador: Core i5 10ª 

geração com vídeo 

integrado ou modelo 

superior 

Memória RAM: 8GB ou 

superior; 

HD: SSD 240GB ou 

superior; 

Sistema operacional: 

Windows 10 

Professional licenciado 

(elegível ao desconto do 

programa Shape the 

Future da Microsoft); 

Microsoft Office com 

Licenciamento perpétuo, 

standard ou 

Educacional, na última 

versão comercializada 

com a disponibilidade 

dos seguintes 

aplicativos: Word, Excel 

e Power Point. 

Mouse USB; 

Teclado USB; 

Cabo de energia de 

acordo com novo padrão 

Brasileiro de tomadas 

ABNT; 

Placa mãe com saída de 

vídeo VGA ou placa de 

vídeo com saída VGA; 

O produto deve ser 
entregue montado e com 
sistema operacional e 
softwares instalados. 

12 (doze) 
meses 

R$ 3.684,75  R$ 147.390,00 
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02 40 
 

Unidade 
 

Filtro de linha. 
Especificações mínimas:  

Máxima tensão de 
operação contínua: 275 
V; 
Corrente de carga 
máxima - IL: 10 A; 
Chave micro disjuntor: 
desarma ao detectar 
sobrecargas; 
Conexão de entrada: 
Tomada 2 P + T (ABNT 
NBR 14136) 10 A; 
Conexão de saída: 
Mínimo de 5 Tomadas 2 
P + T (ABNT NBR 
14136) 10 A. 

03 (três) 
meses 

R$ 54,36 R$ 2.174,40 

03 03 
Unidade 

 

Impressora 
Multifuncional 
monocromática toner. 
Especificações mínimas:  

Velocidade de 
Impressão A4: 38 
páginas por minuto 
(38PPM) ou superior 
Tensão: 110~127V; 
Ciclo mensal de 
impressão 30.000 
páginas ou superior;  
Impressão frente e verso 
(duplex);  
Processador: 1.2 GHz 
ou superior; 
Memória: 512 MB ou 
superior; 
Conexão USB para 
pendrive; 
Conexão de rede 
Ethernet. 

12 (doze) 
meses 

R$4.350,95 R$ 13.052,85 

04 
 

06 
 

 
Unidade 

 

Projetor multimídia.  
Especificações mínimas:  

Tensão bivolt 110/220V; 
Brilho: 3300 lumens ou 
superior;  
Entradas: USB 2.0 TIPO 
A e B, VGA, HDMI; 
Lâmpada de projeção: 
UHE, 210 Watts, 6.000 
Horas de duração ou 
superior; 
Compatível com 
computadores e 
notebooks;  

12 (doze) 
meses 

R$ 4.771,89 R$ 28.631,34 
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Áudio: Mínimo 1 alto 
falante externo, 2 W ou 
superior; 
Cabo de energia. 

05 
06 
 

Unidade 
 

Roteador Wireless.  
Especificações mínimas:  

Portas Ethernet:
 1x Porta WAN 
10/100 Mbps e 4x Portas 
LAN 10/100 Mbps; 
Padrões Wireless:         
IEEE 802.11n/g/b 
2.4GHz 
                                    
IEEE 802.11ac/n/a 
5GHz; 
Alimentação: 110/220V 
(bivolt). 

12 (doze) 
meses 

R$ 376,17 R$ 2.257,02 

Valor total estimado R$ 193.505,61 

 
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
As despesas decorrentes da contratação do objeto deste pregão eletrônico correrão à conta da Dotação 
Orçamentária 22.01.12.363.2051.2553.3449052000000.0171, para atender a FUMEP, consignada no 
Orçamento para o exercício do ano em curso. 
 
9. DEVERES DA CONTRATADA 
 
9.1 Executar o objeto desta licitação, obedecendo rigorosamente as normas inerentes à atividade empresarial e 
instruções da fiscalização da FUMEP.  
 
9.2 Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, conforme especificações, prazos e local constante 
neste Termo de Referência, ainda de acordo com o instrumento contratual e legislação em vigor.  
 
9.3 Garantir a qualidade do objeto desta licitação os quais deverão estar em perfeito estado de conservação, 
devidamente lacrados, embalados e conforme as demais exigências da legislação em vigor.  
 
9.4  Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes ao fornecimento do objeto, inclusive, transporte, 
impostos, taxas, encargos, seguros e outras, decorrentes das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para 
a FUMEP.  
 
9.5  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
  
9.6  Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades, validade e padrões 
estabelecidos, vindo a responder pelos possíveis danos, tanto físicos, quanto materiais, inclusive os que 
resultarem, direta ou indiretamente, de atos ou omissões de seus funcionários ou prepostos, causados a 
qualquer título, às instalações, patrimônio e pessoal da FUMEP ou a terceiros, advindos de imperícia, 
negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos trabalhos de 
fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo 
órgão interessado, conforme determina o art. 70 da Lei nº 8.666/93.  
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9.7  Substituir, sempre que necessário, os materiais que, após recebimento e aceite, forem julgados, pela 
CONTRATANTE, impróprios para uso.  
 
9.8  Não substituir o material por outro de marca diferente, salvo por produto comprovadamente superior ou de 
mesma qualidade, e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pela 
CONTRATANTE, também de forma expressa.  
  
9.9 Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização do contrato pela FUMEP, bem como informar a 
ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a execução do objeto 
dentro do prazo previsto, sugerindo as medidas que melhor atender para corrigir a situação, bem como permitir 
o acesso a todas as informações consideradas necessárias e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações. 
 

9.10 Emitir as Notas Fiscais eletrônicas, contendo a discriminação detalhada do material, marca do 
produto/fabricante, prazos de garantia ou validade, os número(s) da(s) Ordem(ns) de Compra, número de 
empenho, número do Processo Licitatório, número da modalidade licitatória, os impostos, respectivas 
alíquotas, e os números da conta corrente e da agência para a efetivação do pagamento. 

 
9.11 Não ceder ou transferir a terceiro, no todo ou em parte, o objeto deste processo licitatório.  
 

 
10. DEVERES DA CONTRATANTE 

 
10.1 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa entregar os materiais no endereço 
descrito na cláusula XII, sub cláusula 12.3, conforme disposto neste instrumento, permitindo o livre acesso da 
mesma às instalações necessárias para a entrega do objeto solicitado, em conformidade com os 
procedimentos internos de segurança. 
 
10.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidores designados, os quais 
atestarão nas notas fiscais o efetivo fornecimento da quantidade do material entregue, devendo este fazer 
anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas 
ou defeitos observados, caso os mesmos aconteçam. 
 
10.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades ocorridas em relação à execução do presente 
contrato e exigir as devidas correções, bem como prestar todas as informações e esclarecimentos que venham 
a ser solicitadas em relação ao objeto licitado. 
 
10.4 Rejeitar o objeto da licitação de má qualidade ou em desconformidade com as especificações constantes 
no Termo de Referência.  
 
10.5 Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estipulados, após o Gestor do 
Contrato atestar que a entrega do objeto foi efetivada conforme estabelecido neste termo de referência e de 
seus derivados, quais sejam, edital e instrumento de contrato.  
 
10.6 Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais. 
 
 
11. PRAZO DE GARANTIA 
 

11.1 A licitante vencedora deverá garantir a qualidade dos produtos entregues, para que estejam em 
conformidade com as especificações e das Normas Técnicas regulamentadas, registradas e reconhecidas, 
responsabilizando-se pela troca caso forem rejeitadas por não atenderem as condições deste edital. 
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ANEXO II 
 

CARTA MICROSOFT  
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